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 دؼدمةا

ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف إُملم، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم رؾمقًمف 

 : ف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا ، أُم٤م سمٕمدوأصح٤مسم

، ودأسمقا قمغم طمٗمظ ؾ ُم٤م هق صمٛملم سمٕمٞمدًا قمـ آسمتذالذا اقمت٤مد اًمٜم٤مس قمغم ضمٕمؾ يمإٟمف وم٢م

، ىوم٢من اعمّمحػ أومم سمذًمؽ وأطمر واإلمه٤مل، ٞمز يّمقٟمف قمـ اًمٕم٨ٌم يمؾ ُم٤م هق ٟمٗمٞمس ذم طم

 يمٞمػ وىمد رومٕمف اهلل وـمٝمره.

ـْ ؿَم٤مَء َذيَمَرُه، ذِم ُصُحٍػ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤َم شَمْذيمَِرٌة، وَمَٛم َرٍة، يَمالَّ إَِّنَّ َُم٦ٍم، َُمْروُمققَم٦ٍم ُُمَٓمٝمَّ ُُمَٙمرَّ

ُف ذِم ُأمِّ اًْمٙمَِت٤مِب ًَمَدْيٜم٤َم ًَمَٕمكِمٌّ طَمٙمِٞمٌؿ )} وىم٤مل شمٕم٤ممم: [11-11، ]قمٌس:{سم٠َِمْيِدي ؾَمَٗمَرةٍ   {(4َوإِٟمَّ

 .[4]اًمزظمرف: 

ُف إِٓ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:و ًُّ ُف ًَمُ٘مْرآٌن يَمِريٌؿ، ذِم يمَِت٤مٍب َُمْٙمٜمُقٍن، ٓ َيَٛم ُرونَ إِٟمَّ ]اًمقاىمٕم٦م  {اعمَُْٓمٝمَّ

77-79]. 

ًمؽ إذا أقمروقا قمـ رومع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ إرض، وذوُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م أن يُ 

 يٌ٘مٞمف ٓاعمٕم٤ميص، وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ـم٤مهر  ٟمزيف ويمثرت سمٞمٜمٝمؿ ، وهجروهمت٤مُم٤م اًمٕمٛمؾ سمف 

 .اًمٗمقاطمشاًمٙمٗمر ووشمٜمجس سم٘م٤مذورات ؾمٌح٤مٟمف سملم ُمـ أقمرض قمٜمف 

قضمقده وم ؼ، إلىم٤مُم٦م اًم٤ًمقم٦م قمغم ذار اخلٚم آظمر اًمزُم٤من  متٝمٞمدرومع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم و 

 أُم٤من ٕهٚمٝم٤م، وومرص٦م هلؿ ًمٚمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م إمم رهبؿ.ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م وذم إرض 
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 ُمتألقمٛمـ أقمرض قمٜمف وا طم٘م٤مئؼ اًم٘مرآن وحمٌتف رومعٓ سمد أن شم: ألومرادسم٤مًمٜم٦ًٌم ًم وأيْم٤م

وسمح٥ًم شمٚمقصمف  ،هق هم٤مرق ذم سمحر اًمِمٝمقات واعمٕم٤ميص،  ويمذًمؽ قمٛمـ ىمٚمٌف سم٤مًمٖمرور واًمٙمؼم

 رومع قمٜمف .سمتٚمؽ اًمذٟمقب شم

وَن ذِم إَْرِض سمَِٖمػْمِ احْلَؼِّ َوإِن َيَرْوْا يُمؾَّ شمٕم٤ممم ىم٤مل ُ ـَ َيَتَٙمؼمَّ ِذي ـْ آَي٤مِِتَ اًمَّ ُف قَم : ))ؾَم٠َمْسِ

ؿْمِد َٓ  َيتَِّخُذوُه ؾَمٌِٞماًل َوإِن َيَرْوْا ؾَمٌِٞمَؾ اًْمَٖملِّ َيتَِّخُذوُه آَي٦ٍم َّٓ ُي١ْمُِمٜمُقْا هِب٤َم َوإِن َيَرْوْا ؾَمٌِٞمَؾ اًمرُّ

سُمقْا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم َويَم٤مُٟمقْا قَمٜمَْٝم٤م هَم٤مومِٚملَِم( ُْؿ يَمذَّ  (.141)إقمراف:  ؾَمٌِٞماًل َذًمَِؽ سم٠َِمَّنَّ

 :ذم شمٗمًػم أي٦م ىم٤مل احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي

ٓ ًمذاذة وذًمؽ أن دون ًمف طمالوة وٝمؿ ومٝمؿ اًم٘مرآن ومال يٗمٝمٛمقٟمف وٓ جيأٟمزع قمٜم..)

(اًمٗمٝمؿ ٟمقر إذا ورد قمغم اًم٘مٚم٥م دٟمس اعمٕم٤ميص ارحتؾ اًمٜمقر ومتحػم قمـ ومٝمٛمف
(1)

.  

قمـ  إذا يم٤مٟم٧م اعمالئٙم٦م اعمخٚمقىمقن يٛمٜمٕمٝم٤م اًمٙمٚم٥م واًمّمقرة)ؿمٞمخ اإلؾمالم: ىم٤مل و

دظمقل اًمٌٞم٧م ومٙمٞمػ شمٚم٩م ُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ وحمٌتف وطمالوة ذيمره وإٟمس سم٘مرسمف ذم ىمٚم٥م 

 !؟ (وصقره٤م ممتٚمئ سمٙمالب اًمِمٝمقات
(2)

. 

وم٤مًم٘مٚم٥م اًمٓم٤مهر ًمٙمامل طمٞم٤مشمف وٟمقره وختٚمّمف ُمـ إدران واخل٤ٌمئ٨م وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

ٓ يِمٌع ُمـ اًم٘مرآن وٓ يتٖمذى إٓ سمح٘م٤مئ٘مف وٓ يتداوى إٓ سم٠مدويتف سمخالف اًم٘مٚم٥م اًمذي مل 

                                                 

 (.181/ 1ٟمقادر إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل: ) (1)

 (.141/  1اعمًتدرك قمغم ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:) (1)
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اًم٘مٚم٥م يٓمٝمره اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف يتٖمذى ُمـ إهمذي٦م اًمتل شمٜم٤مؾمٌف سمح٥ًم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م وم٢من 

(اًمٜمجس يم٤مًمٌدن اًمٕمٚمٞمؾ اعمريض ٓ شمالئٛمف إهمذي٦م اًمتل شمالئؿ اًمّمحٞمح
(1)

. 

واطمؽماُمٝمؿ ٕواُمره ، ؿ ًمف يًػمةوشمالوهت، ىمٚمٞمالسم٤مًم٘مرآن إذا يم٤من قمٛمٚمٝمؿ  ٤معمجتٛمعوم

اؾمتخٗمقا  أو ،واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اطمؽماُمفصمؿ زادوا إُمر ؾمقءا سمًقء اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ، وٕمٞمٗم٤م

يمام ضمٕمٚمقه  ،وراء فمٝمقرهؿ طم٤ًم قه ضمٕمٚم وأ، ذم أُم٤ميمـ ٓ شمٚمٞمؼ سمف رُمقا أوراىمفأو سمحرُمتف، 

وُمـ أقمرض  ، ٛمـ أه٤من اًم٘مرآن أه٤مٟمف اهلل: ومحٞمٜمئذ ٓ شم٠ًمل قمـ هٚمٙمتٝمؿ، وموراءهؿ ُمٕمٜمك

 قمٜمف أقمرض اهلل قمٜمف.

ُه َيْقَم } ىم٤مل شمٕم٤ممم: ـْ ِذيْمِري وَم٢مِنَّ ًَمُف َُمِٕمٞمَِم٦ًم َوٜمْٙم٤ًم َوَٟمْحنُمُ ـْ َأقْمَرَض قَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم َأقْمٛمك َوَُم

شَمٜمِل َأقْمٛمك َوىَمْد يُمٜم٧ُْم سَمِّمػمًا )114) ٞمَتٝم٤م 111(ىم٤مَل َربِّ مِلَ طَمنَمْ ًِ ( ىم٤مَل يَمذًمَِؽ َأشَمْتَؽ آي٤مشُمٜم٤م وَمٜمَ

ـِ }ىم٤مل شمٕم٤ممم : و .(111ـ  114 ؾمقرة ـمف ) (َويَمذًمَِؽ اًْمَٞمْقَم شُمٜمًْك ْْحَ َوَُمـ َيْٕمُش قَمـ ِذيْمِر اًمرَّ

ـٌ ُٟمَ٘مٞمِّْض ًَمُف ؿَمْٞمَٓم٤مًٟم٤م   .  (11)اًمزظمرف  ){وَمُٝمَق ًَمُف ىَمِري

واضم٥م أقمٔمؿ ُمـ همػمهؿ دم٤مه اعمّمحػ، وحيٗمٔمقٟمف  قمغم أهؾ اًم٘مرآن اًمذيـ يتٚمقٟمفو    

 ٛمدوا ومٞمة ومٞمف، ٗم٤مء ُمٕمف سم٥ًٌم يمثرة اًم٘مراءال  يًتٛمرئقا  اجلجي٥م أن يتحٚمقا هب٤م أيمثر: وم  آدابو

سمؾ : واعمّمحػ سم٠ميدهيؿ يتحدصمقا ويٛمزطمقاأو ه قمغم إرض، أو يْمٕمق، أرضمٚمٝمؿ ٟمحقه

 .ضماللم  ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ، واخلِمقع واإلقمٚمٞمٝمؿ أن ئمٝمروا آطمؽمام اًمت٤م

ًٚمؿ أن حيؽمم اعمّمحػ أيام اطمؽمام ، وحيؽمس ُمـ اإلؾم٤مءة إًمٞمف أيام ٙمؾ ُمطمري سمو

ُمـ أضمر قمٔمٞمؿ وصمقاب  هذإدب ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ، ويمؿ ذم وأن يٙمقن ذم هم٤مي٦م ا ،اطمؽماس

                                                 

 (.11/  1إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من:) (1)
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٤َم ُِمـ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب }وشمٕم٤ممم: ضمزيؾ ، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  ]احل٩م  {َذًمَِؽ َوَُمـ ُيَٕمٔمِّْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللَِّ وَم٢مَِّنَّ

11]. 

ظمٓمر سمٞم٤من ٕطمٙم٤مم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّمحػ وأىمقال اًمٕمٚمامء ذم شمٕمٔمٞمٛمف وذم هذا اًمٙمت٤مب 

 .آؾمتٝم٤مٟم٦م سمف واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اطمؽماُمف وشمٌجٞمٚمف

ُمـ  اقمددٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّمحػ، وتح٦ٌم ًممجٚم٦م ُمـ أداب اًمقاضم٦ٌم واعمًن ومٞمف يمام إ

ٟم٠ًمل اهلل ٤مس ًمٙمل ٟمحذره٤م وٟمٌتٕمد قمٜمٝم٤م، قمغم ؾمقء إدب ًمدى سمٕمض اًمٜماعمٕم٤مسة إُمثٚم٦م 

 قمز وضمؾ اًمتقومٞمؼ واًم٘مٌقل.

 1/1414/ 11 اًمٗمْمكماًمتٚمٞمٕم٦م وم٤مًمح سمـ ضمؼم  يمتٌف/                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 تعظقم ادصحف.إول:  ادبحث          

 إول: أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اطمؽمام اعمّمحػ وشمٕمٔمٞمٛمف. اعمٓمٚم٥م

 .يمٗمر ُمـ اؾمتخػ سم٤معمّمحػأىمقال اًمٕمٚمامء ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

 .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: إؾم٤مءة إدب  ُمع اعمّمحػ قمغم درضم٤مت

 يمثػمة ٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤م. اعمّمحػ ممإؾم٤مءة اإل  صقراًمراسمع: اعمٓمٚم٥م 

 .شم٘مٌٞمؾ اعمّمحػ :٤مُمساعمٓمٚم٥م اخل

 .اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمّمحػ: ٤ًمدساعمٓمٚم٥م اًم

 .اًم٘مرآن ًمٖمػمه ُمـ ي٘مرأ: هؾ ي٘مقم ٤ًمسمعاعمٓمٚم٥م اًم
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 .لعؾامء يف احسام ادصحف وتعظقؿهادطؾب إول: أقوال ا 

يمالم اًمٕمٚمامء ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم واًمالطم٘ملم يمثػم ضمدا ذم وضمقب شمٕمٔمٞمؿ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، 

 ذم ذًمؽ. ؿض أىمقاهلؽ سمٕمإًمٞمو، واحل٨م قمغم صٞم٤مٟمتف، وُمٕمروم٦م طم٘مف وطمرُمتف

غم وضمقب صٞم٤مٟم٦م اعمّمحػ واطمؽماُمف(: ) أمجع اًمٕمٚمامء قم - رْحف اهلل-ىم٤مل اًمٜمقوي 
(1)

. 

: ) وأُم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معم٘م٤مًم٦م وأهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنميٕم٦م  - رْحف اهلل -وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

(ًمف ُم٤م أوضمٌتف اًمنميٕم٦م ُمـ إطمٙم٤ممومٞمٕمٔمٛمقن اعمّمحػ ويٕمرومقن طمرُمتف ويقضمٌقن 
(2)

. 

: ) .. ٕن اعمالئٙم٦م يٕمٔمٛمقن اعمّم٤مطمػ اعمِمتٛمٚم٦م قمغم  -رْحف اهلل  -وىم٤مل اسمـ يمثػم

اًم٘مرآن ذم اعمأل إقمغم، وم٠مهؾ إرض سمذًمؽ أومم وأطمرى، ٕٟمف ٟمزل قمٚمٞمٝمؿ، وظمٓم٤مسمف ُمتقضمف 

د ًمف سم٤مًم٘مٌقل واًمتًٚمٞمؿ، ًم٘مقًمف: إًمٞمٝمؿ، ومٝمؿ أطمؼ أن ي٘م٤مسمٚمقه سم٤مإليمرام واًمتٕمٔمٞمؿ، وآٟم٘مٞم٤م

ُف ذِم ُأمِّ اًْمٙمَِت٤مِب } ({ًَمَدْيٜم٤َم ًَمَٕمكِمٌّ طَمٙمِٞمٌؿ َوإِٟمَّ
(3)

. 

: ) وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي هق أقمٔمؿ  -رْحف اهلل  -سمـ سم٤مز قمٌد اًمٕمزيز وىم٤مل اًمِمٞمخ 

، وقمدم ضمٕمٚمف حمؾ إه٤مٟم٦م ُُيِمك أن يدوؾمف أومم سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م وسم٤مًمرومع واًمّمٞم٤مٟم٦م اًمٙمت٥م وأذومٝم٤م

أو يٚمٓمٛمف أو يٛمر قمٚمٞمف سم٤مٕرضمؾ، ومال سمد أن يٙمقن حمٚمف رومٞمٕم٤ًم ُمّمقٟم٤ًم (
(4)

. 

                                                 

 . 117اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن ص  (1)

 (. 181/ 11جمٛمقع اًمٗمت٤موى: )  (1)

 (. 4/111شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: )  (1)

 واٟمٔمر: ًم٘م٤مء اًم٤ٌمب اعمٗمتقح ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم:(، 1/119)  ُمـ اًمدروس اًم٤ٌمزي٦م: قائد اًمٕمٚمٛمٞم٦ماًمٗم(4)

(17/171.) 
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يػ ومٞمف يمالم اهلل قمز : ) اعمّمحػ اًمنم -طمٗمٔمف اهلل  -ىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان و

وُيٕمٔمؿ وحُيؽَمم ( ومُٞمجؾوضمؾ 
(1)

. 

 

 .كػر من اشتخف بادصحفأقوال العؾامء يف ادطؾب الثاين: 

 ُمـ اؾمتخػ سم٤معمّمحػ .ٗم٦م ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شمٙمٗمػم وهذه ـم٤مئ

سم٤مًم٘مرآن أو اعمّمحػ أو سمٌمء ُمٜمف أو  ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: )واقمٚمؿ أن ُمـ اؾمتخػ

ؾمٌٝمام .. ومٝمق يم٤مومر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم(
(2)

. 

 وىم٤مل اًمٜمقوي:

حػ أو أًم٘م٤مه ذم ىم٤مذورة أو ُمٜمف أو سم٤معمّم ءن ُمـ اؾمتخػ سم٤مًم٘مرآن أو سمٌمأا قمغم وأمجٕمق)

ُمـ  ءصمٌتف أو أصم٧ٌم ُم٤م ٟمٗم٤مه أو ؿمؽ ذم رمم٤م ضم٤مء سمف ُمـ طمٙمؿ أو ظمؼم أو ٟمٗمك ُم٤م أ ءيمذب سمٌم

(ذًمؽ وهق قم٤ممل سمف يمٗمر
(3)

. 

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: )وىمد اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم أن ُمـ اؾمتخػ سم٤معمّمحػ ُمثؾ أن 

يٚم٘مٞمف ذم احلش أو يريمْمف سمرضمٚمف إه٤مٟم٦م ًمف أٟمف يم٤مومر ُم٤ٌمح اًمدم(
(4)

. 

 :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىوذم 

                                                 

 . 119ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب ص  (1)

 (.1/114شمٌٍمة احلٙم٤مم: )  (1)

 (.171/ 1اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب: ) (1)

 .114اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل ص (4)
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ُم٤مًمف وقمٜمدٟم٤م أن ُمـ اؾمتٝم٤من سم٤معمّمحػ أو سمٌمء ُمٜمف وم٘مد يمٗمر واٟمٗمًخ ٟمٙم٤مطمف وص٤مر )

وٓ يٙمٗمـ وٓ يّمغم قمٚمٞمف وٓ يدومـ ذم ُم٘م٤مسمر  ومٞمئ٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وييب قمٜم٘مف وٓ يٖمًؾ

(اعمًٚمٛملم سمؾ يؽمك سم٤مًم٘م٤مع ـمٕمٛم٦م ًمٚم٤ًٌمع
(1)

. 

ن ٔاوهٜم٤م ُم٠ًمًم٦م ه٤مُم٦م وهق أٟمف يقضمد ):  _رْحف اهلل _سمراهٞمؿىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إو

 -ن ، أو سمٕمْمٝم٤م آاًم٘مراعمّمحػ، أو سم٠مضمزاء ُمـ أضمزاء  ، هت٤مون سم٠موراق ُمـهت٤مون سم٤معمّمحػ

وأيْم٤م أوراق يٙمقن ومٞمٝم٤م ، ، شم٤ًمهؾ ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ُيِمك أن يٙمقن ردةوهذا أُمره قمٔمٞمؿ

وأيْم٤ًم اؾمؿ  ،ؾمؿٓااؾمتٝم٤مٟم٦م هبذا ، أيمٞم٤مؾم٤م ًمٚم٘مٝمقة أو ٟمحقه٤ماؾمؿ اهلل أو اؾمؿ اجلالًم٦م دمٕمؾ 

ف ن هذه اجلرائد شمداس وهل ذم اخلرب وومٞمٝم٤م ذيمر اهلل ورؾمقًمٔاو ،زاًمرؾمقل ومٝمذا ٓ جيق

(وسمٕمْمٝم٤م ومٞمف آي٤مت وأطم٤مدي٨م ومٝمذا يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف ًمف
(2)

. 

 :اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م وذم

، أو ضمحد ٘مرآن، أو سم٤معمّمحػ، أو سمٌمء ُمٜمفاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمف ُمـ اؾمتخػ سم٤مًم )

، أو ، أو ؿمؽ ذم رء ُمـ ذًمؽب سمٌمء مم٤م سح سمف ُمـ طمٙمؿ أو ظمؼم، أو يمذروم٤م ُمٜمفطم

(إًم٘م٤مئف ذم اًم٘م٤مذورات يمٗمر هبذا اًمٗمٕمؾطم٤مول إه٤مٟمتف سمٗمٕمؾ ُمٕملم، ُمثؾ 
(3)

 . 

                                                 

( واًمٗم٘مف 111/ 9( وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر: ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ: )111/  8) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: (1)

(، و يمت٤مب: هذه ُمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م ًمٚمِمٞمخ 71/  4وجمٛمقع ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) ،(117/ 4قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م: ) 

 ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ.

 (.181/  11ومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ:) (1)

 (.111/  1اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م :) (1)
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ـم٤مقم٦م ًمِمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ، ويمذًمؽ ٓ يًتخػ  يرُمل اعمّمحػ سم٤مًم٘مذارة ؾمقى اًمًحرةوٓ 

سمحرُمتف إٓ سمٕمض همالة أهؾ اًمٌدع واًمزيغ ممـ ًمدهيؿ اقمت٘م٤مدات سم٤مـمٚم٦م ظمٌٞمث٦م
(1)

. 

 

 .كثرة ٓ يؿؽن حنها شاءة اىل ادصحفاإل  صور: الثالثادطؾب 

وٓ ، ٓ يٛمٙمـ اؾمت٘مّم٤مؤه٤م ؾم٤مءة إمم اعمّمحػ يمثػمةُمثٚم٦م اإلسم٠من أ ٓ سمد أن ٟمٕمٚمؿ 

أن اإلؾم٤مءة إمم اعمّمحػ هل٤م  : صقر ضمديدة ذم يمؾ زُم٤من، واًم٥ًٌم ذم هذاطمٍمه٤م، وشمٔمٝمر 

 . اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦مضم٤مء ذم ُم٤م إؾم٤مءة: إو٤موم٦م إمم ، ومام قمده اًمٕمرف إؾم٤مءة يم٤منسم٤مًمٕمرف ارشم٤ٌمط

ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م قمغم اعمٜمع ذم يمؾ صقرة  وٟمص وسم٤مًمت٤مزم ٓ يِمؽمط أن يقضمد دًمٞمؾ

 .ُمـ صقر اإلؾم٤مءة إمم اعمّمحػ

هذا ٓ يٜمٌٖمل ، ىم٤مل: هؾ هٜم٤مك ٟمص قمغم أن  وسمٕمض اًمٜم٤مس إذا ىمٞمؾ ًمف: ٓ شمٗمٕمؾ يمذا،  أو

 ؟!.ذًمؽ

  

 

                                                 

(، واٟمٔمر ذح 114اٟمٔمر يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ قمٜمٝمؿ ذم خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م:  )ص:  (1)

 (.97/  ٤1موي٦م ًمٚمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز اًمراضمحل: )اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح
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سمٜمص ُمـ اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م   _سمٕمض شمٍموم٤مشمف اًمًٞمئ٦م ُمع اعمّمحػ  _ويٓم٤مًم٥م ُمـ يٜمٙمر قمٚمٞمف 

اعمٕملم،  وٓ يٙمتٗمل سم٤مًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقب اطمؽمام قمغم اعمٜمع ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ 

، وٓ ي٘مٞمس قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمّمقر! قمٛمقُم٤مت اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده٤مٓ ، واًم٘مرآن
(1)

. 

                                                 

ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمدٓٓت قمغم احلٙمؿ قمديدة، ومٝمٜم٤مك دًٓم٦م اعمٜمٓمقق اًمٍميح، ودًٓم٦م آىمتْم٤مء، ودًٓم٦م اإليامء،  (1)

 ودًٓم٦م اإلؿم٤مرة، وهٜم٤مك ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م، وُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م.

قمٜمد إصقًمٞملم هل دًٓم٦م اًمٜمص سمّمٞمٖمتف وأًمٗم٤مفمف قمغم احلٙمؿ ُمـ همػم أن يٙمقن اًمٙمالم  _ُمثال _ومدًٓم٦م اإلؿم٤مرة   

ُمًقىم٤م ًمف، وي٘م٤مل ًمٚمحٙمؿ: أٟمف صم٤مسم٧م سم٢مؿم٤مرة اًمٜمص، وأن دًٓم٦م اًمٜمص هل دًٓمتف قمغم احلٙمؿ ٓ سمّمٞمٖم٦م اًمٜمص 

 (.111ن اًمٙمريؿ )ص: وأًمٗم٤مفمف، سمؾ سمروطمف وُم٘مّمده وُمٕم٘مقًمف.) اٟمٔمر دراؾم٤مت أصقًمٞم٦م ذم اًم٘مرآ

ويمذًمؽ اًم٘مرائـ إذا يمثرت قمغم طمٙمؿ ُمٕملم أصٌح٧م ُمـ إدًم٦م اًم٘مقي٦م اعمٕمتؼمة، ومٙمام أن إطم٤مدي٨م يٕمْمد سمٕمْمٝم٤م  

سمٕمْم٤م وأطم٤مدي٨م أطم٤مد إذا يمثرت شمّمؾ إمم درضم٦م اعمتقاشمر، ومٙمذًمؽ ُم٤م ُيٗمٝمؿ ُمـ اًمٜمّمقص قمغم طمٙمؿ ذقمل إذا 

اًمٔمٜمقن اعمجتٛمٕم٦م يمٚمام يم٤مٟم٧م أيمثر يم٤مٟم٧م أهمٚم٥م قمغم اًمٔمـ  يمثرت ىمقي٧م، وهلذا ىم٤مل إصقًمٞمٞمقن: )وٓ ُيٗمك أن

(.وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:)اًمقضمف 111/ 1طمتك يٜمتٝمل إمم اًم٘مٓمع(، اٟمٔمر:يمِمػ إهار ذح أصقل اًمٌزدوي: )

اًمت٤مؾمع أن اًمٔمقاهر إذا شمٕم٤مودت قمغم ُمدًمقل واطمد ص٤مر ىمٓمٕمٞم٤ًّم يم٠مظم٤ٌمر أطم٤مد إذا شمقاردت قمغم ُمٕمٜمك واطمد ص٤مر 

 (.111/ 1قن إذا يمثرت وشمٕم٤مودت ص٤مر سمحٞم٨م شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل( سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: )شمقاشمرًا وم٢من اًمٔمٜم

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) واعم٘مّمقد شمٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم ُمراشم٥م اًمٗمٝمؿ ذم اًمٜمّمقص، وأن ُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمٝمؿ ُمـ أي٦م طمٙمام أو 

قمغم جمرد اًمٚمٗمظ دون طمٙمٛملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م قمنمة أطمٙم٤مم أو أيمثر ُمـ ذًمؽ ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘متٍم ذم اًمٗمٝمؿ 

ؾمٞم٤مىمف ودون إيامئف وإؿم٤مرشمف وشمٜمٌٞمٝمف واقمت٤ٌمره، وأظمص ُمـ هذا وأًمٓمػ وٛمف إمم ٟمص آظمر ُمتٕمٚمؼ سمف ومٞمٗمٝمؿ ُمـ 

 (.117/ 1اىمؽماٟمف سمف ىمدرا زائدا قمغم ذًمؽ اًمٚمٗمظ سمٛمٗمرده..( إقمالم اعمقىمٕملم: )

جقاز ُمس اعمّمحػ قمغم همػم واًمٖمٗمٚم٦م قمـ ُمٗمٝمقم اًمدًٓم٦م وشمٜمققمٝم٤م وؾمٕمتٝم٤م، ضمٕمؾ اًمٌٕمض ذم هذا اًمزُمـ يٗمتل سم

ذم اًم٤ًمسمؼ ٓ ؾمٞمام اًمٔم٤مهري٦م اًمذيـ ٓ ىم٤مل سمف إٓ ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م  ـمٝم٤مرة ُمع أن هذا اًم٘مقل ىمد اٟمدصمر ُمٜمذ ومؽمة ـمقيٚم٦م وُم٤م

يزقمؿ  _، سمؾ هٜم٤مك ُم٤م هق أؿمد ُمـ ذًمؽ وأظمٓمر: طمٞم٨م يٗمتل اًمٌٕمض ذم أُمقريرون اًم٘مٞم٤مس وٓ يمثػم ُمـ اًمدٓٓت
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دة، ُمع أٟمف ٓ يقضمد ٟمص قمده٤م اًمٕمٚمامء يمٗمرا ورسمٕمض اًمّمقر اًمتل وهلذا  ُمر سمٜم٤م  

ذقمل
(1)

اطمؽمام اعمّمحػ وإيمراُمف وقمدم ، وإٟمام يٙمٗمل اًمٜمص اًمٕم٤مم سمقضمقب قمغم آطم٤مده٤م  

ىم٤مل اًمِمٞمخ  قمز وضمؾ، اإلؾم٤مءة إًمٞمف ويمذًمؽ اًمٜمّمقص اًمتل ضم٤مءت ذم شمٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل

 حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل:

َُم٦ٍم  }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ).. َرٍة  -ذِم ُصُحٍػ ُُمَٙمرَّ أظمذ ُمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ رْحٝمؿ  {َُمْروُمققَم٦ٍم ُُمَٓمٝمَّ

إرض وٓ يٛمتٝمـ وٓ يقـم٠م سم٤مٕىمدام وٓ يرُمك يمام اهلل أن اًم٘مرآن يٙمّرم وٓ يقوع قمغم 

(يرُمك اًمٌمء
(2)

. 

حتريؿ سمٕمض اًمّمقر: سم٠من ذًمؽ ومٞمف إه٤مٟم٦م  ًمالؾمتدٓل قمغم يٕمؼماًمٕمٚمامء وهلذا 

دون أن ، ىمٚم٦م ُم٤ٌمٓة وقمدم اطمؽمام وؾمقء أدبأو  ،ًمٚمٛمّمحػ، أو اؾمتخٗم٤مف، أو اُمتٝم٤من

 . _ إُمثٚم٦م ُمـ أىمقاهلؿ ٕمضؾمٞم٠مِت ىمري٤ٌم سمو _يذيمروا دًمٞمال ُمٕمٞمٜم٤م قمغم شمٚمؽ اًمّمقر 

 ىم٤مل اًمديمتقر إسمراهٞمؿ احلٛمٞميض:

واؾمت٘مّم٤مء صقر آؾمتخٗم٤مف وآٟمت٘م٤مص ًمٚمٛمّمحػ يٓمقل، وًمٙمـ ي٘م٤مل: إن يمؾ ) 

ىمقل أو ومٕمؾ ومٞمف اُمتٝم٤من ًمٚمٛمّمحػ أو اؾمتخٗم٤مف سمف حمرم، هذا إذا مل ي٘مّمد اإلٟم٤ًمن سمف 

                                                                                                                                 

يمام  _ًمق ىمٚمٜم٤م أن اًمديـ يمٚمف: ٟمّمقصف وُم٘م٤مصده وىمٞم٤مؾم٤مشمف وإيامءاشمف وده٤م عم٤م أسمٕمدٟم٤مأٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم ُمٜمٕمٝم٤م، ُمع أٟمٜم٤م 

ظمٓمره٤م قمغم إظمالق وأَّن٤م وؾمٞمٚم٦م ًمالٟمحالل سمِمٙمؾ اًمقاىمع أَّن٤م خت٤مًمػ اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ واًمٕمرف اًمّمحٞمح، وأصم٧ٌم 

، وآظمتالط ُٕم٤ميمـ اًمٚمٝمق وؾمٙمٜمٝم٤م سم٤مًمٗمٜم٤مدق وطمده٤م، وؾمٗمره٤م دون حمرم اعمرأة  ًمٚمٕمٞم٤من: يمحْمقرواوح وفم٤مهر 

 واًمًٗمقر واعمٕم٤مزف إًمخ.
 

 (.481/  1ذح قمٛمدة اًمٗم٘مف ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل:) (1)



 

 

 

13 

ي٘مدم قمغم ذًمؽ  آؾمتخٗم٤مف، وم٢من ىمّمد ذًمؽ ومٝمق يم٤مومر سم٤مإلمج٤مع يمام شم٘مدم، وٓ يٛمٙمـ أن

ُم١مُمـ، ًمٙمـ ىمد حيّمؾ ُمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم سمٕمض إقمامل اًمتل ومٞمٝم٤م ؾمقء أدب ُمع اعمّمحػ 

أو هت٤مون أو همػم ذًمؽ، وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم وٓ ؾمٞمام ىمراء اًم٘مرآن احلذر اًمِمديد  جلٝمؾ

(ُمـ ذًمؽ، وشمٜمٌٞمف ُمـ ي٘مع ُمٜمف إظمالل سمحؼ اعمّمحػ اًمنميػ
(1)

. 

وٓ يِمؽمط  هل إؾم٤مءة،اعمّمحػ ُم٤م يم٤مٟم٧م ذم قمرف اًمٕم٘مالء  ؾم٤مءة إممن اإلٕوٟمٔمرا 

ذيمر اًمٕمٚمامء صقرا يمثػمة ٓ جيقز ومٕمٚمٝم٤م ُمع اعمّمحػ، : يمؾ إؾم٤مءة وضمقد ٟمص ظم٤مص قمغم

إًمخ، ُمع قمدم وضمقد ٟمّمقص  .شمٙم٤مء قمٚمٞمف واؾمتدسم٤مره وختٓمٞمف ورُمٞمف .يمٛمد اًمرضمٚملم إًمٞمف وآ

ظم٤مص٦م قمغم شمٚمؽ اًمّمقر اًمتل ُمٜمع ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمامء
(2)

. 

                                                 

 .171مج٤مل اًم٘مّراء ص  (1)

يريد أن يّمكم ومٞمْمع اعمّمحػ أُم٤مُمف قمغم  -ًمألؾمػ-)سمٕمض اإلظمقة _رْحف اهلل _ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م ؾم٤ممل (1)

ٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن وشمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مت إرض، وىمد ي٘مقل اإلٟم٤ًمن: إرض ـم٤مهرة وٟمًجد قمٚمٞمٝم٤م، وم٠مىمقل: ٟمٕمؿ: وًمٙمـ شم

ُمف، وطمّمؾ ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اعمخت٤مر  أٟمف يم٤من ذم ُمًجد وىم٤مم  -اهلل يٖمٗمر ًمف-اهلل: ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن أن شمرومٕمف وأن شمٙمرِّ

يّمكم، وضم٤مء سمجقاره رضمؾ وصػ ٟمٕمٚمٞمف سملم ىمدُمٞمف، وووع اعمّمحػ قمغم اًمٜمٕمٚملم وىم٤مم يّمكم. وم٘م٤مل: ي٤م أظمل! 

س ومٞمٝمام ٟمج٤مؾم٦م. وم٘م٤مم وأظمذ اعمّمحػ وووٕمف ذم طمجره، وأظمذ اًمٜمٕمٚملم يمٞمػ شمٗمٕمؾ هذا؟! ىم٤مل: مه٤م ـم٤مهرشم٤من وًمٞم

وووٕمٝمام قمغم رأؾمف. وم٘م٤مل: يمٞمػ شمٗمٕمؾ هذا؟ ىم٤مل: أًمٞم٧ًم ـم٤مهرة؟! إذا يمٜم٧م شمِمٛمئز ُمـ ووع اًمٜمٕمٚملم قمغم 

 رأؾمؽ وهل ـم٤مهرة، ومه٤م ٟمٕمالك أٟم٧م، ومٙمٞمػ شم٘مرن سملم اًمٜمٕمٚملم واعمّمحػ؟!.

 ومٞمٝم٤م ُمًٓمرة: وًمٙمـ ؿمٕمقر وإطم٤ًمس. واهلل اعمقومؼ(.  شمٚمؽ ُم٤ًمئؾ ؿمٗم٤موم٦م، ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمد هٜمدد، وًمٞمس 
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، سمٛمٜمع يمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ ومٕمٚمف سم٤معمّمحػقمغم اإلومت٤مء أيْم٤م  اعمٕم٤مسوندأب اًمٕمٚمامء يمام  

ووع اعمّمحػ ذم وهق   -رْحف اهلل -سمـ سم٤مز قمٌد اًمٕمزيز وُمـ ذًمؽ ُم٤م أومتك سمٛمٜمٕمف اًمِمٞمخ 

 : ) ومال يٜمٌٖمل هذا وٓ يٚمٞمؼ ( وأُمر سمقوٕمف قمغم اًمّمدر .اجلٞم٥م اًمًٗمكم وىم٤مل

سم٤معمٜمع ُمـ أن شمٙمقن ؾمامقم٤مت اعمًجؾ ذم  -اهلل رْحف  -ويمذًمؽ أومتك اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 

اًمًٞم٤مرة حم٤مذي٦م ًمألىمدام، ىم٤مل : ) إذا يم٤مٟم٧م اًمًامقم٤مت يمام ُذيمِر حت٧م إىمدام أو قمٜمد طمذاء 

إىمدام: وم٢مٟمف ٓ يٗمتحف قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٕن يمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُيًٛمع ُمـ حت٧م ىمدم 

اإلٟم٤ًمن ٓ ؿمؽ أن ومٞمف إه٤مٟم٦م ًمٚم٘مرآن .. (
(1)

. 

ويمذًمؽ ُمد ، غم اًمٓم٤موًم٦م اًمتل ذم داظمٚمٝم٤م ُمّمحػأيْم٤ًم سم٤معمٜمع ُمـ اجلٚمقس قموأومتك 

اًمرضمٚملم إمم اعمّمحػ أو احلقاُمؾ اًمتل ومٞمٝم٤م اعمّم٤مطمػ، ىم٤مل : ) ٓ ؿمؽ أن شمٕمٔمٞمؿ يمت٤مب اهلل 

قمز وضمؾ ُمـ يمامل اإليامن، ويمامل شمٕمٔمٞمؿ اإلٟم٤ًمن ًمرسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وُمد اًمرضمؾ إمم 

جلٚمقس قمغم يمرد، أو ُم٤مص٦م اعمّم٤مطمػ، أو ااعمّمحػ أو إمم احلقاُمؾ اًمتل ومٞمٝم٤م 

حتتٝم٤م ُمّمحػ يٜم٤مذم يمامل اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٙمالم اهلل قمز وضمؾ ..()ـم٤موًم٦م(
(2)

. 

ويمذًمؽ أومتك اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م سم٤معمٜمع ُمـ يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن قمغم اًم٘مامش واخلرق 

رُمتف وٓ واخت٤مذه زيٜم٦م صمؿ ىم٤مًمقا : ) وضمديٌر سم٤معمًٚمؿ أن يرقمك اًم٘مرآن وآي٤مشمف واعمح٤مومٔم٦م قمغم طم

يٕمروف عم٤م ىمد يٙمقن اُمتٝم٤مٟم٤ًم (
(3)

 . 

                                                 

 .(17/ 11ًم٘م٤مء اًم٤ٌمب اعمٗمتقح: )   (1)

 .ٟم٘ماًل قمـ ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب(1)

 (.47/  4ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)
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 شمٚمٞمؼ ٓ (يمراشملم)ٟمٌف اًمِمٞمخ قمٌداًمٙمريؿ اخلْمػم قمغم قمدم ووع اعمّمحػ قمغم وأيْم٤م 

ؾمٞم٠مِت _ يم٤مٟم٧م ضمديدة وًمق، اًمدظم٤من وطمٗم٤مفم٤مت إـمٗم٤ملسم٤معمّمحػ، يم٤مًمتل يقوع ومٞمٝم٤م 

 ._ فىمقًمف ذم ُمقوٕم

 .: إشاءة إدب  مع ادصحف عذ درجاتادطؾب الرابع

قمغم درضم٤مت،  ومٌٕمْمٝم٤م  واًمت٘مّمػم ذم طم٘مفإمم اعمّمحػ أيْم٤م أن اإلؾم٤مءة ٓ سمد أن ٟمٕمٚمؿ 

وسمٕمْمٝم٤م يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب واًمٌٕمض أظمر    _يمام  ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف_يمٗمر أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م 

ُمـ أٟمقاع اإلمه٤مل  يٕمتؼم أو أىمؾ ُمـ اًمٙمٌػمة ومتٕمد ُمـ اًمّمٖم٤مئر وأؿم٤ٌمهٝم٤م، وسمٕمْمٝم٤م ُمٙمروه

، ومٚمٞم٧ًم مجٞمٕم٤ًم قمغم درضم٦م وأيمٛمؾ أومم وُم٤م هق أومْمؾعم٤م هق  دير، أو خم٤مًمٗم٦مىمٚم٦م إدب واًمت٘مو

 واطمدة: سمؾ قمغم درضم٤مت ُمتٕمددة .

وووع إوراق ًمٞمس يمتٜم٤موًمف سم٤مًمٞمد اًمٞمنى،  _واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  _اعمّمحػ سم٤مًم٘مدم  ومقطء 

إمم ، ًمٞمس يمقوع اًم٘م٤مذورات قمٚمٞمف،  وُمد اًمرضمٚملم  _اًمٕمٚمامء  مم٤م ُمٜمٕمف _ قمٚمٞمف أو قمقد اًمًقاك

ادم٤مه اعمّمحػ وهق سمٕمٞمد ًمٞمس يمٛمدمه٤م إًمٞمف وهق ىمري٥م ضمدا، وسملم هذا وهذا درضم٤مت ىمد 

 . اًمٕمرفٓ يٜمْمٌط ومٞمٝم٤م ُيتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر و

السمد أن وم، طأو احلرُم٦م وم٘م ٤مًمتٍميح دائام سم٤مجلقازسميًتٗمتٞمف  ُمـ  يٓم٤مًم٥م اًمٜم٤مس سمٕمض و

 (وضم٤مئز)، طمالل()أو  (طمرام )ُمّمٓمٚمح : _وم٘مط _ًمٞمس ذم ىم٤مُمقؾمٝمؿ  أهؾ اًمٕمٚمؿيٕمٚمؿ  سم٠من 

ذم  ُمّمٓمٚمح٤مت وـمرق يمثػمة وٕهؾ اًمٕمٚمؿ سمؾ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م قمديدة، ، (ضم٤مئز )وهمػم

 سمح٥ًم إطمقال.واًمٗمتقى هل٤م  أؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م   قمرض ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ،
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واًمٍماطم٦م وقمدُمٝم٤م:  ذم اًمٕم٤ٌمرة اًمداًم٦م قمغم احلٙمؿ ؾمقاء  ،يمام أن درضم٦م اًم٘مقة واًمْمٕمػ

: ختتٚمػ سمح٥ًم ىمقة اًمدًمٞمؾ ًمديف، ومٝمٜم٤مك ومرق سملم اعمٗمتل ًمتحريؿ أو ذم اًمتحٚمٞمؾ ًمدىذم ا

، وسملم ُم٤م صم٧ٌم ًمديف ُم٤م صم٧ٌم سم٤مًم٘مرائـ٘مقي٦م ووسملم ُم٤م صم٧ٌم سم٤مٕدًم٦م اًم ،اًمٜمص واًمٔم٤مهر

سمدًمٞمؾ ُمًت٘مؾ، ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م دًمٞمال ذقمٞم٤م شمٌٜمك قمٚمٞمف ُم٤م صم٧ٌم سم٤مؾمتّمح٤مب إصؾ و

 إطمٙم٤مم إٓ أن اًمٚمٗمظ اًمدال قمغم احلٙمؿ يتٜمقع سمح٥ًم ذًمؽ.

 ،واحلاللأًمٗم٤مفم٤م أظمرى همػم احلرام  ذم اًمٗمتقى يًتٕمٛمؾ اًمٕمٚمامءٙمثػما ُم٤م وموهلذا 

ٓ أطم٥م  "و: أ  "ٓ شمٗمٕمؾ"، وسمٕمْمٝمؿ يًتٕمٛمؾ ًمٗمظ: "ٓ يٕمجٌٜمل"ومٞمًتخدم سمٕمْمٝمؿ ًمٗمظ: 

يم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقن اًمٙمراه٦م قمغم اًمتحريؿ  اًمًٚمػ و " ال ينبغي"،أو  "أيمره ذًمؽ "أو  ،ذًمؽ

يمثػما
(1)

 . 

، وذًمؽ إذا أيْم٤م يٓمٚمؼ ًمٗمظ اًمٙمراه٦م ويٕمٜمل اًمتحريؿ سمٕمدهؿدمد سمٕمض أئٛم٦م اًمٗم٘مف و

 ."اًمٙمراه٦م اًمتحريٛمٞم٦م "، وذم ُمّمٓمٚمحٝمؿ شمًٛمك سمدًمٞمؾ فمٜمل يم٤من دًمٞمؾ اًمتحريؿ صم٧ٌم ًمديف 

ّمقصسم٠من اعمٙمروه ُم٤م ورد ومٞمف َّنل خم: يٗمرىمقن سملم اعمٙمروه وظمالف إوممو
(2)

 ،

هق ُم٤م مل يرد ومٞمف َّنل خمّمقصوظمالف إومم 
(3)

. 

                                                 

وذم اعمًتدرك قمغم جمٛمقع اًمٗمت٤موى: )وىمد ذيمر اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ: أن اًمًٚمػ مل يٓمٚم٘مقا احلرام إٓ قمغم ُم٤م قمٚمؿ  (1)

(، واٟمٔمر : اًمنمح 1/  1حتريٛمف ىمٓمٕم٤م. ىم٤مل: وذيمر اًم٘م٤ميض: أٟمف هؾ يٓمٚمؼ احلرام قمغم ُم٤م صم٧ٌم سمدًمٞمؾ فمٜمل روايتلم( )

 (.119تقطمٞمد ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان ص: ) (. واعمٚمخص ذم ذح يمت٤مب اًم111/  11اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م: )

 يم٤مًمٜمذر واًمٙمل واًمنمب ىم٤مئام واًمتٜمٗمس ذم اإلٟم٤مء أصمٜم٤مء  اًمنمب. (1)

ك يمؾ ُمًٜمقن يمتٜمِمٞمػ أقمْم٤مء اًمقوقء : قمٜمد ُمـ يرى أَّن٤م ظمالف إومم. وسمٕمْمٝمؿ يٓمٚمؼ اًمٙمراه٦م  ذم شمر (1)

 (.119/  1اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف اًمزريمٌم: ) ر: اٟمٔم صح إُمر سمف ىمّمدا
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ذم أُمريـ ُم٤ٌمطملم أطمدمه٤م أومم ُمـ أظمر، ومٗمٕمؾ  سم٠مٟمف:ظمالف إومم  رفٕمواًمٌٕمض يُ 

إظمٓم٤مء ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  ، وسمٕمضاعمٗمْمقل ظمالف إومم، وومٕمؾ اًمٗم٤موؾ هق إومم

أطمقاهل٤مظمٚم٦م ذم هذا اًم٘مًؿ ذم أىمؾ اعمّمحػ دا
(1)

. 

سم٤مٓقمت٤ٌمرات إظمرى ُمـ طمٞم٨م قمٛمقم  ُمرشمٌٓم٦موؿمدهت٤م ويمذًمؽ ساطم٦م أًمٗم٤مظ اًمٗمتقى 

 ووٕمٗمٝم٤م، يمام أن ًمٚمقرع  ُمدظمال١مول قمٜمف اًمٌٚمقى وىمٚمتٝم٤م، وُمـ ؿمدة احل٤مضم٦م ًمٚمٌمء اعمً

ئؾ ذم هذا اجل٤مٟم٥م سمحٞم٨م جيٕمؾ اعمٗمتل يتجٜم٥م إًمٗم٤مظ اًمٍمحي٦م ٓ ؾمٞمام ذم اعم٤ًم قمٔمٞمام

 .ىمٌٚمف يٜمص قمٚمٞمٝم٤م أطمد ، أو اًمتل مل آضمتٝم٤مدي٦م

                                                                                                                                 

ظمالف إومم وٓ ي٘م٤مل ُمٙمروه ، سمٞمٜمام شمرك حتٞم٦م اعمًجد  _ُمثال_وقمغم هذا اًمتٕمريػ وم٢من شمرك صالة اًمْمحك 

ُمٙمروه، ويمذًمؽ شمرك اًمًٜمـ اًمرواشم٥م وُمثٚمٝم٤م شمرك إوحٞم٦م ًمٚم٘م٤مدر وصالة اًمقشمر ، طمتك أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ي٘مقل ُمـ 

 (.111/ 9داوم قمغم شمريمٝم٤م أصمؿ. اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م: )

ويمام أن اعمحرُم٤مت قمغم درضم٤مت، سمٕمْمٝم٤م يم٤ٌمئر وأظمرى صٖم٤مئر،  واًمٙم٤ٌمئر شمتٗم٤موت درضم٤مهت٤م، سمؾ اًمٙمٌػمة  (1)

اًمقاطمدة ُيتٚمػ طمجٛمٝم٤م ُٕمقر  حتتػ هب٤م، و اًمّمٖم٤مئر أيْم٤م ُيتٚمػ طمجٛمٝم٤م طمتك يّمؾ سمٕمْمٝم٤م إمم ىمرب اًمٙم٤ٌمئر، 

ًمٌٞمع، ًمٞم٧ًم يم٤مًمٙمذسم٦م اًمقاطمدة أو وسمٕمْمٝم٤م يٜمزل إمم أقمغم اعمٙمروه٤مت: ومخٓم٦ٌم اًمرضمؾ قمغم ظمٓم٦ٌم أظمٞمف واًمٜمجش ذم ا

ة، وحتتػ هب٤م ىمرائـ شمٖمػم ومٙمذًمؽ اعمٙمروه٤مت وظمالف إومم قمغم درضم٤مت ُمتٕمدد ،إٟمِم٤مد و٤مًم٦م ذم اعمًجد

ومٛمـ اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف أن ُم٤م يم٤من ُمٙمروه٤م شمزول يمراهتف ًمٚمح٤مضم٦م، سمٞمٜمام اعمحرم ٓ شمزول طمرُمتف قمـ اعمٙمٚمػ  ،أطمٙم٤مُمٝم٤م

إٓ ًمٚميورة، وسم٤مًمت٤مزم ٓ سمد أن يٙمقن ًمٚمٛمٙمٚمػ ٟمٔمر ومٞمام يِمٙمؾ قمٚمٞمف، وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م: )اؾمتٗم٧م ٟمٗمًؽ و إن 

 احلدي٨م ٔظمر:)اًمؼم ُم٤م ؾمٙمٜم٧م إًمٞمف اًمٜمٗمس (.وذم91/  1أومت٤مك اعمٗمتقن( طمًٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم: )

و اـمٛم٠من إًمٞمف اًم٘مٚم٥م و اإلصمؿ ُم٤م مل شمًٙمـ إًمٞمف اًمٜمٗمس و مل يٓمٛمئـ إًمٞمف اًم٘مٚم٥م و إن أومت٤مك اعمٗمتقن( صححف اًمِمٞمخ 

 (.111/  1إًم٤ٌمين ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم: )
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يذيمر اخلالف ورسمام أـم٤مل ذم  _أطمٞم٤مٟم٤م _واًمٕمٚمؿ: أن أطمدهؿ وُمـ أؾم٤مًمٞم٥م أهؾ اًمٗمتقى 

ُمـ اًمٜمٔمر ٤م أن ًمف ىمقة وطمٔملمذيمر أدًم٦م رأي ُمٕملم ٕٟمف يٛمٞمؾ إًمٞمف دون ضمزم ، أو ًمٞمٌ
(1)

وإن  

شمرضمح ًمديف ظمالومف، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق يقوح أن إومْمؾ  ًمٚمٛمٙمٚمػ أن ُيرج ُمـ اخلالف ويٚمتزم 

اًمراضمح يمذا وإومْمؾ يمذا ظمروضم٤م ُمـ اخلالف قرع، سمؾ أطمٞم٤مٟم٤م يٍمح سمذًمؽ ومٞم٘مقلاًم
(2)

. 

وسمٕمض اًمٜم٤مس يٓم٤مًم٥م اًمٕم٤ممل أو ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مجلزم واًمتٍميح سم٤محلٙمؿ دائام، ويزء 

ُمٜمف، وئمـ أن شمٚمؽ اًمٗمتقى ًمٞم٧ًم دىمٞم٘م٦م، ُمع أَّن٤م واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمٔمـ إذا ظمٚم٧م اًمٗمتقى 

 ذم هم٤مي٦م اًمدىم٦م. 

، سمحٞم٨م ٟمٜمزل إومٕم٤مل ُمع ومٝمذه اعم٠ًمًم٦م شمٗمٞمدٟم٤م ذم ُمقوقع إدب ُمع اعمّمحػ

 هذه اعمٕمروم٦مأيْم٤م وشمٗمٞمدٟم٤م  قمغم احلٙمؿ اًمنمقمل اخل٤مص هب٤م دون إومراط أو شمٗمريط،اعمّمحػ 

ًميورة ، وي٘مدم قمٜمد اامٝمدومع أقمٔمٛمًمشمٙم٥م أظمػ اعمٗمًدشملم ومؽم شمزاطمؿ اعمٗم٤مؾمد:قمٜمد 

                                                 

 وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٜمٙمر قمغم اًم٘م٤مئؾ سمف. (1)

جٜم٦م اًمدائٛم٦م ُمثؾ هذا إُمر، وُمـ ذًمؽ اًمتٓمٝمر سم٤معم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي هق أىمؾ ويمثػما ُم٤م ي٘مع ذم ومت٤موى اًمٕمٚمامء ذم اًمٚم (1)

ُمـ اًم٘مٚمتلم، إذا وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م ومل شمٖمػمه، ومٛمع شمرضمٞمحٝمؿ ًمٓمٝمقريتف إٓ أَّنؿ أرؿمدوا إمم شمرك اؾمتٕمامًمف ظمروضم٤م 

ث ظمالف، ُمـ اخلالف وهق إطمقط، وم٘م٤مًمقا:)وإن مل يتٖمػم سمٜمج٤مؾم٦م ومٗمل صح٦م اًمتٓمٝمر سمف ُمـ إطمداث وإظم٤ٌم

(،ويمذًمؽ ذم دظمقل 71/ 1ػمه( ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: )وإطمقط شمرك اؾمتٕمامًمف ذم اًمٓمٝم٤مرات قمٜمد شمٞمن هم

)إطمقط أن يّمٚمقا  جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤مس اعمًجد ًمّمالة اًمٕمِم٤مء ذم رُمْم٤من ووضمدوا اإلُم٤مم يّمكم اًمؽماويح، ىم٤مًمقا:

ٗمؾ، وًمق صٚمقا اًمٕمِم٤مء ُم٘متديـ سمٛمـ يّمكم مج٤مقم٦م سم٠مىمرئٝمؿ ظمروضم٤م ُمـ اخلالف ذم صح٦م اىمتداء اعمٗمؽمض سم٤معمتٜم

اًمؽماويح إُم٤مُم٤م سم٤مجلامقم٦م صح٧م صالهتؿ، ويم٤من هلؿ أضمر اجلامقم٦م، قمغم اًمراضمح ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء( ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م 

 (، وهمػمه٤م يمثػم.7/411اًمدائٛم٦م: )
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ضم٦م ي٘مدم ظمالف إومم قمغم اعمٙمروه، واعمٙمروه ، وقمٜمد احل٤مإظمػ وم٤مٕظمػ ُمـ اعمحرُم٤مت

  اخلٗمٞمػ قمغم اعمٙمروه يمراه٦م ؿمديدة.

  :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

وم٢من اًمنميٕم٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم حتّمٞمؾ اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م وشمٕمٓمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م سمح٥ًم )

اإلُمٙم٤من وُمٕمروم٦م ظمػم اخلػميـ وذ اًمنميـ طمتك ي٘مدم قمٜمد اًمتزاطمؿ ظمػم اخلػميـ ويدومع 

(ذ اًمنميـ
(1)

. 

ًمٞمس اًمٕم٤مىمؾ اًمذي يٕمٚمؿ اخلػم ُمـ اًمنم وإٟمام اًمٕم٤مىمؾ اًمذي يٕمٚمؿ ظمػم اخلػميـ  )وىم٤مل: 

(وذ اًمنميـ
(2)

. 

ومٗمل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ اًمدىم٦م واعمروٟم٦م ُم٤م يٌٝمر اًمٕم٘مقل، وذم اًمتنميع اإلؾمالُمل ُمـ   

 ل ُم٤م جيٕمٚمف ص٤محل٤م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤مناحلٞمقي٦م واًمٙمام

 .: تؼبقل ادصحفخلامسادطؾب ا

ومٞمٝم٤م،  وطمتك ًمق يم٤من  ٕمٚمؿاًمأهؾ هٜم٤مك سمٕمض صقر اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٚمٛمّمحػ ىمد اظمتٚمػ 

ًمف، وُمـ ذًمؽ ٤معمّمحػ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ُمدى قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء سم سمٕمْمٝم٤م ُمرضمقطم٤م ومٝمل شمدل قمغم 

 شم٘مٌٞمؾ اعمّمحػ.

                                                 

 (. 71/  1ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م: ) (1)

 (.14/  11جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)
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ٞمتف: سمدقم شمٕمٔمٞمٛمف، واًمٌٕمض يرىداظمؾ ذم ٕٟمف  وم٤مًمٌٕمض يرى ضمقاز شم٘مٌٞمؾ اعمّمحػ

 . قمٚمٞمف قمٜمده ٕٟمف ٓ دًمٞمؾ

اًمٜمقوي: )ورويٜم٤م ذم ُمًٜمد اًمدارُمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م أن قمٙمرُم٦م ىم٤مل 

سمـ أيب ضمٝمؾ ريض اهلل قمٜمف يم٤من يْمع اعمّمحػ قمغم وضمٝمف وي٘مقل يمت٤مب ريب(
(1)

. 

: )احلٛمد هلل اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمّمحػ وشم٘مٌٞمٚمف ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ؿمٞمئ٤م ُم٠مصمقرا قمـ وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

اعمّمحػ، وم٘م٤مل: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ومٞمف ؿمٞمئ٤م، وًمٙمـ روي اًمًٚمػ وىمد ؾمئؾ اإلُم٤مم أْحد قمـ شم٘مٌٞمؾ 

قمـ قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ أٟمف يم٤من يٗمتح اعمّمحػ، ويْمع وضمٝمف قمٚمٞمف وي٘مقل يمالم ريب يمالم 

ريب(
(2)

. 

، وذيمر صمالث رواي٤مت قمـ اإلُم٤مم (1)وىم٤مل اًمزريمٌم: )ويًتح٥م شم٘مٌٞمؾ اعمّمحػ(

(أْحد: اجلقاز وآؾمتح٤ٌمب واًمتقىمػ
(3)

. 

 

 

 

 

 

                                                 

 .117اًم٘مرآن ص اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م (1)

 (.1/191اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى: )  (1)
 

 (.1/478اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: )  (1)



 

 

 

21 

 إًم٤ٌمب:وذم همذاء         

 -وضم٤مز شم٘مٌٞمؾ اعمّمحػ، ىمدُمف ذم اًمرقم٤مي٦م. وقمٜمف يًتح٥م: ٕن قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ ) 

يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ، رواه مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اًمدارُمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. ىم٤مل: يم٤من يْمع  -ريض اهلل قمٜمف 

(.وضمٝمف وي٘مقل: يمت٤مب ريب يمت٤مب ريب. اعمّمحػ قمغم
(1)

. 

 وأومتك اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز سم٤مإلسم٤مطم٦م.

ٌّٚمف اإلٟم٤ًمن ومال سم٠مس،  ـ  رْحف اهللـ  ىم٤مل : )ٓ ٟمٕمٚمؿ دًمٞماًل قمغم ذقمٞم٦م شم٘مٌٞمٚمف، وًمٙمـ ًمق ىم

ٕٟمف ُيروى قمـ قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ريض اهلل قمٜمف أٟمف يم٤من ُي٘مٌؾ اعمّمحػ 

وي٘مقل: هذا يمالم ريب، وسمٙمؾ طم٤مل اًمت٘مٌٞمؾ ٓ طمرج ومٞمف، وًمٙمـ ًمٞمس سمٛمنموع، وًمٞمس هٜم٤مك 

ٌّٚمف اإلٟم٤ًمن شمٕمٔمٞماًم واطمؽماُم٤ًم قمٜمد ؾم٘مقـمف ُمـ يديف أو ُمـ دًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞمتف،  وًمٙمـ ًمق ىم

ُمٙم٤من ُمرشمٗمع ومال طمرج ذم ذًمؽ وٓ سم٠مس إن ؿم٤مء اهلل (
(2)

. 

وىم٤مل اًمديمتقر إسمراهٞمؿ احلٛمٞميض: )اًمراضمح واهلل أقمٚمؿ: اًم٘مقل اًمث٤مين، وهق أّن شم٘مٌٞمؾ 

ُمٜمف(ًمٞمؾ صحٞمح سيح ذم اًمٜمدب إًمٞمف أو اعمٜمع داعمّمحػ ُم٤ٌمح: ًمٕمدم وضمقد 
(3)

. 

                                                 

 (،189/ 4شم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: )(، واٟمٔمر: )اإل411/ 1همذاء إًم٤ٌمب ذم ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب: ) (1)

 (.111/  11واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: )

 (.189/  9جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز:) (1)

 .111مج٤مل اًم٘مراء ص (1)
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شم٘مٌٞمؾ اعمّمحػ سمٜمٞم٦م آؾمتح٤ٌمب أو اقمتٞم٤مد هذا اًمٗمٕمؾ ىمد يٙمقن  ل: إني٘م٤موسمٕمد هذا 

إذا ذم سمٕمض إطمٞم٤من ، وُم٤م يم٤من ُم٤ٌمطم٤ًم قمل قمٚمٞمفدًمٞمؾ ذ ُمـ سمدقم٦م: ٕن آؾمتح٤ٌمب ٓ سمد 

 .وسم٤مًمت٤مزم اعمٜمع ُمٜمٝم٤م أومم ح٦ٌم،ّمٌح ذم ٟمٔمرهؿ ؾمٜم٦م ُمًتىمد ياقمت٤مد اًمٜم٤مس قمٚمٞمف 

د هذا وٓ يرى اقمتٞم٤ماعمّمحػ  سم٤مز أٟمف ٓ يرى اؾمتح٤ٌمب شم٘مٌٞمؾ وفم٤مهر يمالم اًمِمٞمخ اسمـ 

، وإٟمام هم٤مي٦م ُم٤م يراه اًمِمٞمخ  أٟمف إذا وُمٕمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من سمٓمري٘م٦م قمٗمقي٦م قمٜمد همٚم٦ٌم اًمٗمٕمؾ

 .يمام طمّمؾ ُمـ قمٙمرُم٦م ريض اهلل قمٜمف وم٢مٟمف ُي٤ٌمح  :اًمتٕمٔمٞمؿوؿمدة اخلِمقع ورىّم٦م اًم٘مٚم٥م 

اًمٕمٛمؾ سمف ومال يٙمقن اًمت٘مٌٞمؾ ُمرادًا ًمذاشمف وٓ يٕمت٘مد سم٤مؾمتح٤ٌمسمف: ٕن اًم٘مرآن ٟمزل ُمـ أضمؾ 

 شمالوشمف وشمدسمره وًمٞمس آيمتٗم٤مء سم٤مًمت٘مٌٞمؾ يمام يٗمٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس.و

وىمد ٟمٌف اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ، وم٘مد ضم٤مء ذم ومتقى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ىمقهلؿ: )ٓ ٟمٕمٚمؿ دًمٞماًل قمغم 

وسم٤مهلل  ،تالوشمف وشمدسمره وشمٕمٔمٞمٛمف واًمٕمٛمؾ سمفُأٟمزل ًمُمنموقمٞم٦م شم٘مٌٞمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهق 

اًمتقومٞمؼ وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ(
(1)

. 

 .: الؼقام لؾؿصحفلسادسادطؾب ا

، ٞم٤مم  ًمٚمٛمّمحػأيْم٤ًم، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ اؾمتح٥م اًم٘م أهؾ اًمٕمٚمؿاعم٠ًمًم٦م  مم٤م اظمتٚمػ ومٞمف  وهذه

أن وم٠مطميه ًمؽ: وم٢من سمٕمض اًمٕمٚمامء يرى ؿمخص آظمر ُمـ وم٢مذا ـمٚم٧ٌم اعمّمحػ ُمـ اسمٜمؽ أو 

، وطمتك ًمق مل حيي ًمؽ ومٛمجرد جملء ؿمخص أن شم٘مقم  ًمف اطمؽماُم٤م وشمٕمٔمٞمام  ُمـ شمٕمٔمٞمٛمف

 .حيٛمؾ ُمّمحٗم٤م وم٢مٟمؽ شم٘مقم ًمفإًمٞمؽ وهق 

                                                 

 (.41/ 1(،واٟمٔمر ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم: )4/111ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:)  (1)
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ىم٤مل اًمٜمقوي: )ويًتح٥م أن ي٘مقم ًمٚمٛمّمحػ إذا ىمدم، ٕن اًم٘مٞم٤مم ُمًتح٥م ًمٚمٗمْمالء 

ٓئؾ اؾمتح٤ٌمب اًم٘مٞم٤مم ذم اجلزء اًمذي ُمـ اًمٕمٚمامء وإظمٞم٤مر، وم٤معمّمحػ أومم. وىمد ىمررت د

مجٕمتف ومٞمف(
(1)

. 

صغم اهلل  وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمثٛمل: )ويًـ اًم٘مٞم٤مم ًمف يم٤مًمٕم٤ممل، سمؾ أومم، وصح قمٜمف أٟمف

..(قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مم ًمٚمتقراة
(2)

. 

وؾمئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم: )هؾ اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمّمحػ وشم٘مٌٞمٚمف، وضمٕمٚمف قمٜمد اًم٘مؼم، ووىمٞمد 

 .ل؟٠مومٞمف، ُمٙمروه؟ وهؾ يٙمره أيْم٤م أن يٗمتح ومٞمف اًمٗم ىمٜمديؾ ذم ُمقوع يٙمقن ُمـ همػم أن ي٘مرأ

اجلقاب: احلٛمد هلل اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمّمحػ وشم٘مٌٞمٚمف ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ؿمٞمئ٤م ُم٠مصمقرا قمـ اًمًٚمػ وىمد 

ؾمئؾ اإلُم٤مم أْحد قمـ شم٘مٌٞمؾ اعمّمحػ، وم٘م٤مل: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ومٞمف ؿمٞمئ٤م، وًمٙمـ روي قمـ قمٙمرُم٦م 

ريب يمالم ريب، وًمٙمـ  ل يمالمسمـ أيب ضمٝمؾ أٟمف يم٤من يٗمتح اعمّمحػ، ويْمع وضمٝمف قمٚمٞمف وي٘مق

وإن مل يٙمـ ُمـ قم٤مدهتؿ اًم٘مٞم٤مم ًمف، ومٚمؿ يٙمـ ُمـ قم٤مدهتؿ ىمٞم٤مم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، اًمٚمٝمؿ  اًمًٚمػ

إٓ عمثؾ اًم٘م٤مدم ُمـ همٞم٦ٌم وٟمحق ذًمؽ، وهلذا ىم٤مل أٟمس: مل يٙمـ ؿمخص أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ رؾمقل 

ٕومْمؾ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤مٟمقا إذا رأوه مل ي٘مقُمقا عم٤م يٕمٚمٛمقن ُمـ يمراهتف ًمذًمؽ، وا

 ًمٚمٜم٤مس أن يتٌٕمقا ـمريؼ اًمًٚمػ ذم يمؾ رء، ومال ي٘مقُمقن إٓ طمٞم٨م يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن.

                                                 

: طم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم قمغم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روو٦م اًمٓم٤مًم٥م ، واٟمٔمر:117آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن ص اًمتٌٞم٤من ذم (1)

(1/11.) 

 (. 171/ 1اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م:)طم٤مؿمٞم٦م  :، واٟمٔمر(1/111 : )حتٗم٦م اعمحت٤مج(1)
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وم٠مُم٤م إذا اقمت٤مد اًمٜم٤مس ىمٞم٤مم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، وم٘مد ي٘م٤مل: ًمق شمريمقا اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمّمحػ ُمع 

هذه اًمٕم٤مدة مل يٙمقٟمقا حمًٜملم ذم ذًمؽ وٓ حمٛمقديـ، سمؾ هؿ إمم اًمذم أىمرب، طمٞم٨م ي٘مقم 

حػ اًمذي هق أطمؼ سم٤مًم٘مٞم٤مم، طمٞم٨م جي٥م ُمـ اطمؽماُمف سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، وٓ ي٘مقُمقن ًمٚمٛمّم

وشمٕمٔمٞمٛمف ُم٤م ٓ جي٥م ًمٖمػمه، طمتك يٜمٝمك أن يٛمس اًم٘مرآن إٓ ـم٤مهر، واًمٜم٤مس يٛمس سمٕمْمٝمؿ 

، ُم٤م ًمٞمس ذم همػم ذًمؽذم ذًمؽ ُمـ شمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مت اهلل وؿمٕم٤مئره أن سمٕمْم٤م ُمع احلدث، ٓ ؾمٞمام 

ر ًمف، همػم ُمٜمٙمر ًمف(وىمد ذيمر ُمـ ذيمر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙم٤ٌمر ىمٞم٤مم اًمٜم٤مس ًمٚمٛمّمحػ ذيمر ُم٘مر
(1)

. 

سمٕمض اًمٕمٚمامء يرون اًم٘مٞم٤مم ًمٙمت٥م اًمتٗمًػم أيْم٤مو
(2)

. 

 ىم٤مل اًمنمواين ـ رْحف اهلل ـ :

)ٟمدب اًم٘مٞم٤مم ًمٚمتٗمًػم ُمٓمٚم٘م٤م أي ىمؾ أو يمثر ٟمٔمرا ًمقضمقد اًم٘مرآن ذم وٛمٜمف سمؾ ًمق ىمٞمؾ 

سمٜمدسمف ًمٙمت٤مب ُمِمتٛمؾ قمغم ٟمحق آي٦م مل يٙمـ سمٕمٞمدا( 
(3)

. 

 
 ًمٚمٛمّمحػ همػم ُمنموع سمؾ هق سمدقم٦م.وسمٕمض اًمٕمٚمامء يرون أن اًم٘مٞم٤مم 

: )شمٕمٔمٞمؿ اعمّمحػ ىمراءشمف واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف، ٓ شم٘مٌٞمٚمف وٓ اعم٤مًمٙملاًمِمٞمخ قمٚمٞمش ىم٤مل 

اًم٘مٞم٤مم إًمٞمف، يمام يٗمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ذم هذا اًمزُم٤من(
(4)

. 

                                                 

 (.1/191اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى: ) (1)

وأراد أطمدهؿ اخلروج وم٢مٟمف  ٓ يًتدسمره، وضمرى اًمٕمرف ًمدى سمٕمض اعمًٚمٛملم أن اعمّم٤مطمػ إذا يم٤مٟم٧م ذم ضمٝم٦م:  (1)

 سمؾ يًت٘مٌٚمف سمقضمٝمف ويرضمع اًم٘مٝم٘مرى طمتك يٗم٤مرق اعمقوع.

 (.111/ 1طمقار اًمنمواين: )  (1)

 (.11/  1ومتح اًمٕمكم اعم٤مًمؽ ذم اًمٗمتقى قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: ) (4)
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 وىم٤مل اًمًٞمقـمل:

ىم٤مل اًمِمٞمخ قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم ذم اًم٘مقاقمد: اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمّمحػ سمدقم٦م مل شمٕمٝمد ذم ) 

واًمّمقاب ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمقوي ذم اًمتٌٞم٤من ُمـ اؾمتح٤ٌمب ذًمؽ عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ اًمّمدر إول، 

(وقمدم اًمتٝم٤مون سمف
(1)

. 

ىم٤مل اًمديمتقر إسمراهٞمؿ احلٛمٞميض: )واًمراضمح واهلل أقمٚمؿ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م، وهق اجلقاز: 

ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ سيح ذم اًمٜمدب إًمٞمف أو اعمٜمع ُمٜمف، ومٞمٌ٘مك قمغم إصؾ وهق اإلسم٤مطم٦م، 

٦م همػم وضمٞمف ذم رأيل: ٕن هذا اًمٕمٛمؾ ٟمقع شم٘مدير واطمؽمام ًمٚمٛمّمحػ وهق واًم٘مقل سم٠مٟمف سمدقم

ُم٠مُمقر سمف ذم اجلٛمٚم٦م، ُم٤م مل ي٘مٞمد هبٞمئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو يؽمشم٥م قمٚمٞمف أضمر ُمٕملم(
(2)

. 

ضم٤مهتف وقمغم يٌ٘مك ىمقل ُمـ يرى اجلقاز ًمف و: وًمق شمرضمح اعمٜمع ُمـ اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمّمحػ 

  ٝمؿ اًمٌٕمضاقمت٤مدوا اًم٘مٞم٤مم ًمٌٕمْمىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمـ أن اًمٜم٤مس إذا  ُم٤م  وضمف اخلّمقص

 ٚمٛمّمحػ ُمـ سم٤مب أومم .٤مًم٘مٞم٤مم ًموم

قمٜمد شمٙم٤مء يٜمٌٖمل أن ٓ ي٘مع ظمالف ذم قمدم آ أٟمف هلذه اعم٠ًمًم٦مسمٕمد ُمٕمرومتٜم٤م ٟمًتٗمٞمد و

 إذا أطميٚم٦ًم، وأن يًت٘مٌؾ اعمّمحػ قمتدال ذم اجلوأن إومم آ ،شمٜم٤مول اعمّمحػ

 اًمذي يٜمٌٖمل سمؾ هذا  ،واًمٕم٨ٌم قمدم آٟمِمٖم٤مل قمٜمف سم٤مًمٚمٝمق، وأن إومْمؾ سم٤مهتاممًمٚمِمخص 

أو  ٚمٛمّمحػ  وشمٜم٤موًمف سمٓمري٘م٦م شمٜمؿ قمـ قمدم اطمؽمام،واعمتٕملم، وأن أظمذ اًمِمخص  ًم ومٕمٚمف

                                                 

 (.188/ 4اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: ) (1)

 .191مج٤مل اًم٘مراء ص (1)
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ٓ جيقز أو ٓ يٜمٌٖمل، ويمذًمؽ شمٜم٤موًمف  وْحٚمف ذم طم٤مًم٦م اًمْمحؽ ُم٤ٌمٓة وٕمػ  قمدم اهتامم أو

 .وهق يتٙمٚمؿ سمٙمالم ٓ يٚمٞمؼ أو اًمٚمٖمط أو

 .؟الؼرآن لغره من يؼرأ : هل يؼوم سابعادطؾب ال

شم٘مديرا ويؽمك : ومٝمؾ ي٘مقم عمـ ضم٤مءه اطمؽماُم٤م وإذا يم٤من اًمِمخص ي٘مرأ ذم اعمّمحػ

 .تٗمّمٞمؾ ذم هذه اعم٠ًمًم٦ماًمٕمٚمامء يرى اًمسمٕمض اًم٘مراءة ُمـ اعمّمحػ؟، 

ضم٤مء ذم اًمٗمت٤موى اخل٤مٟمٞم٦م: )ىمقم ي٘مرؤون اًم٘مرآن ُمـ اعمّم٤مطمػ أو ي٘مرأ رضمؾ واطمد 

وإذاف وم٘م٤مم اًم٘م٤مرئ ٕضمٚمف ىم٤مًمقا إن دظمؾ قمٚمٞمف قم٤ممل أو  ومدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ واطمد ُمـ إضمّٚم٦م

أسمقه أو أؾمت٤مذه اًمذي قمٚمٛمف اًمٕمٚمؿ ضم٤مز ًمف أن ي٘مقم ٕضمٚمف وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ٓ جيقز(
(1)

. 

 :ٓسمـ اجلزري اعم٘مرئلم وُمرؿمد اًمٓم٤مًمٌلم ُمٜمجدوذم 

وجيقز ًمف اًم٘مٞم٤مم ًمِمٞمخف وأؾمت٤مذه وهق ي٘مرأ، وعمـ ومٞمف ومْمٞمٚم٦م ُمـ قمٚمؿ أو صالح أو )

أو ؾمـ أو طمرُم٦م سمقٓي٦م أو همػم ذًمؽ، وذيمر اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي أن ىمٞم٤مم ذف 

اًم٘م٤مرئ ذم هذه إطمقال وهمػمه٤م ُمًتح٥م ًمٙمـ سمنمط أن يٙمقن اًم٘مٞم٤مم قمغم ؾمٌٞمؾ اإليمرام 

(وآطمؽمام ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمري٤مء واإلقمٔم٤مم
(2)

. 

 رضمالقمٚمٞمف  ٘م٤مدمف، وم٢من يم٤من اًمجرد، وهلذا ومّمٚمقا اًم٘مقل ومٞم اًم٘مٞم٤مم اعمأن يمالُمٝمؿ ذمويٌدو 

ًمف ٕٟمف ُمـ سم٤مب آطمؽمام  ومٞمجقز ىمٞم٤مم اًم٘م٤مرئ: أو ؿمٞمخف أو واًمدهذم اًمًـ ُمثال  ايمٌػم

                                                 

 (.119/  1ومت٤موى اًم٘م٤ميض ومخر اًمديـ ظم٤من: )(1)

 .11ٌلم ص ُمٜمجد اعم٘مرئلم وُمرؿمد اًمٓم٤مًم (1)
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اًم٘م٤مدم  واًمؽمطمٞم٥م  ذًمؽ إن يم٤من اًم٘مٞم٤مم  ُمـ أضمؾ ُمّم٤مومح٦موُمثؾ ٚمؼ، اخلواًمتقاوع وطمًـ 

 .وم٤مُٕمر ُيتٚمػ ،اًم٘مٞم٤ممسمف : ٓ جمرد 

ي٘مٓمع اًم٘مراءة ُمـ ٓ ومال ي٘مقم ًمف و ،ًمٖمٜمك ُمثالُمـ اعمٕمٔمٛملم ًمدى اًمٜم٤مس اًم٘م٤مدم أُم٤م إن يم٤من و 

 واهلل أقمٚمؿ.أضمٚمف، 

ؾمئؾ  اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م ىمد ٘م٤مء اًمًالم قمغم ُمـ ي٘مرأ اًم٘مرآن ومٝمذه ُم٠ًمًم٦م أظمرى، وإًم أُم٤مو 

 وم٘م٤مًمقا:  ذًمؽ  اًمدائٛم٦م قمـ

جيقز سمدء ىم٤مرئ اًم٘مرآن سم٤مًمًالم، وقمٚمٞمف أن يرد اًمًالم: ٕٟمف مل يث٧ٌم دًمٞمؾ ذقمل قمغم اعمٜمع  ) 

ُمـ ذًمؽ، وإصؾ قمٛمقم إدًم٦م ذم ُمنموقمٞم٦م اًمٌدء سم٤مًمًالم واًمرد قمغم ُمـ ؾمٚمؿ طمتك يث٧ٌم 

(ُم٤م ُيّمص ذًمؽ ُمـ إدًم٦م
(1)

. 

إومْمؾ قمدم إًم٘م٤مء اًمًالم قمغم ُمـ ي٘مرأ اًم٘مرآن  ىم٤مل اًمٌٕمض سمؾو
(2)

إؿمٖم٤مًمف وىمٓمع ظمِمٞم٦م 

 اًم٘مراءة قمٚمٞمف، ٓ ؾمٞمام إذا يمثر ُمـ يٚم٘مل اًمًالم قمٚمٞمف.

  

                                                 

 .(111/  4ٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م :)ومت٤موى اًم (1)

ىم٤مل ذم قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري: )وٓ يٜمٌٖمل أن يًٚمؿ قمغم ُمـ ي٘مرأ اًم٘مرآن وم٢من ؾمٚمؿ قمٚمٞمف جي٥م  (1)

: )وٓ يٜمٌٖمل أن يًٚمؿ قمغم ُمـ ي٘مرأ اًم٘مرآن ٕٟمف يِمٖمٚمف قمـ وذم آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر، (114/  11) اًمرد قمٚمٞمف(

 .(171/  4): ىمراءشمف، وم٢من ؾمٚمؿ قمٚمٞمف جي٥م قمٚمٞمف اًمرد ٕٟمف ومرض واًم٘مراءة ٓ(
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 .، وما يف حؽؿهفف ادصحادبحث الثاين: تعري

 : إوراق التي كتب عؾقفا الؼرآن الؽريم.ادطؾب إول

 ادطؾب الثاين: إوراق ادتصؾة بادصحف اخلالقة من أيات.

 ادتصل به. : جؾد ادصحفلثادطؾب الثا

 ادطؾب الرابع: جؾد ادصحف ادـػصل عـه.

 ادطؾب اخلامس: إلواح واجلدران التي كتب عؾقفا بعض أيات.

 ادطؾب السادس: مس كتب التػسر.

 الؼرآن الؽريم. ادطؾب السابع: مس ترمجة

 ادطؾب الثامن: الؽتب ادتضؿـة عذ آيات قرآكقة من غر كتب التػسر.

 أيات يف اجلرائد وادجالت.ادطؾب التاشع: حؽم 

 ادطؾب العاذ: احسام أيات ادؽتوبة عذ اجلدران.

ادطؾب احلادي عرش: احسام إوراق التي فقفا أحاديث كبوية، أو تتضؿن أشامء اهلل عز 

 وجل.
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 .اق التي كتب عؾقفا الؼرآن الؽريم: إورادطؾب إول

سمٕمض اًمٜم٤مس أن أطمٙم٤مم اعمّمحػ ٓ شمٜمٓمٌؼ إٓ قمغم ُم٤م يمت٥م ومٞمف اًم٘مرآن يم٤مُمال ئمـ 

ويٖمٗمٚمقن قمام اؿمتٛمؾ قمغم ضمزء أو  سمٕمض إضمزاء ومْمال قمام يمت٥م ذم ورىم٦م، ٓ ؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م 

أو يم٤مٟم٧م سم٤مخلط اًمٕم٤مدي وًمٞمس سم٤مًمرؾمؿ ُمـ إوراق اًمٕم٤مدي٦م اًمتل مل يٕمٝمد يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م، 

هب٤م واهتامُمٝمؿ هؾ اًمٌٕمض ذم اطمؽمام شمٚمؽ إوراق وشم٘مؾ قمٜم٤ميتٝمؿ وهلذا ىمد يت٤ًماًمٕمثامين، 

٧ٌم ذم ورىم٦م وطمده٤م هل٤م طمٙمؿ يمت أو آي٤مت ، وٓ ؿمؽ أن هذا ُمـ إظمٓم٤مء، ومٙمؾ آي٦مومٞمٝم٤م

 .اعمّمحػ

 :  _رْحف اهلل _ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

ومٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن طمٙمٛمف طمٙمؿ اعمّمحػ إن يم٤من ُمٗمردا ، وم٢من يمت٥م ُمع اًم٘مرآن  ) وُم٤م

(..ًمألهمٚم٥م وم٤محلٙمؿ همػمه
(1)

. 

وىم٤مل اسمـ ومرطمقن ذم خمتٍم اًمقاوح٦م: وٓ جيقز ُمس ضمٚمد ىم٤مل ذم ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ: )و

اعمّمحػ ويمذًمؽ ٓ جيقز أن يٛمس اًمٓمرة واهل٤مُمش واًمٌٞم٤مض اًمذي سملم إؾمٓمر وًمق 

قرة أو أو ورىم٦م ومٞمٝم٤م سمٕمض ؾم ءاٞم٥م: وؾمقاء يم٤من ُمّمحٗم٤م ضم٤مُمٕم٤م أو ضمزسم٘مْمٞم٥م ىم٤مل اسمـ طمٌ

(..ًمقطم٤م أو يمتٗم٤م ُمٙمتقسم٦م 
(2)

. 

                                                 

 ( .1/181ذح اًمٕمدة: ) (1)

 (.441/  1) ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ: (1)
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: )اعمّمحػ: ُم٤م يمت٥م ومٞمف اًم٘مرآن ؾمقاء يم٤من  _رْحف اهلل _ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملمو

يم٤مُمال، أو همػم يم٤مُمؾ، طمتك وًمق آي٦م واطمدة يمت٧ٌم ذم ورىم٦م ومل يٙمـ ُمٕمٝم٤م همػمه٤م: ومحٙمٛمٝم٤م 

طمٙمؿ اعمّمحػ..(
(1)

. 

آن، وم٤محلقار قمٚمٞمف اًم٘مرويمذًمؽ ي٠مظمذ طمٙمؿ اعمّمحػ  مجٞمع إوراق اعمتّمٚم٦م سمام يمت٥م 

 .هل٤م ٟمٗمس احلٙمؿ اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

أو اًمقرق إسمٞمض ..وأُم٤م اعمّمحػ وم٢مٟمف ٓ يٛمس ُمٜمف ُمقوع اًمٙمت٤مسم٦م وٓ طم٤مؿمٞمتف )

(اعمتّمؾ سمف ٓ سمٌٓمـ اًمٙمػ وٓ سمٔمٝمره وٓ رء ُمـ ضمًده
(2)

. 

 وذم طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ:

اًم٘مرآن وٓ ظمٗم٤مء أٟمف يتٜم٤مول إوراق  ٓ ُيٗمك أن اعمّمحػ اؾمؿ ًمٚمقرق اعمٙمتقب ومٞمف) 

..(سمجٛمٞمع ضمقاٟمٌٝم٤م طمتك ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٌٞم٤مض
(3)

. 

ضم٤مء ذم اًمروض اعمرسمع: )وحيرم قمغم اعمحدث ُمس اعمّمحػ أو سمٕمْمف طمتك ضمٚمده و

 وطمقاؿمٞمف سمٞمد أو همػمه٤م سمال طم٤مئؾ ..(
(4)

. 

                                                 

 .191 اًمٙمريؿ ًمٚمديمتقر حمٛمقد اًمدوهي ص (، واٟمٔمر هجر اًم٘مرآن1/111ذح زاد اعمًت٘مٜمع: )  (1)

 (.1/181ذح اًمٕمٛمدة ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )  (1)

 (.141/  1طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ: ) (1)

 (.71/ 1اًمروض اًمرسمع ًمٚمٌٝمقِت: ) (4)
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 ٓ يٛمس اًم٘مرآن إٓ"وذم حتٗم٦م اعمحت٤مج: )وُمس ورىمف وًمق اًمٌٞم٤مض، ًمٚمخؼم اًمّمحٞمح 

("ـم٤مهر
(1)

. 

ىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان: )واعمراد سم٤معمّمحػ: مجٞمع ُم٤م يتّمؾ سم٤معمّمحػ ُمـ يمت٤مسم٦م و

وضمٚمد وأوراق ودومتلم، وم٢مٟمف ٓ جيقز أن يٛمًف ُم٤ٌمذة وهق قمغم همػم ـمٝم٤مرة، وهذا سم٤مشمٗم٤مق 

إئٛم٦م إرسمٕم٦م رْحٝمؿ اهلل(
(2)

. 

 مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ. وقمغم هذا اًم٘مقل

ٕوراق اعمّمحػ طمٙمؿ اعمّمحػ ذم احلرُم٦م قمٜمد  ىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمرؿمٞمد: )يث٧ٌم

مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ، يًتقي ذم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُمتّماًل سمف أو ُمٜمٗمّماًل قمٜمف، ُم٤م دام ُمِمتٛمالً 

قمغم رء ُمـ اًم٘مرآن(
(3)

. 

سمؾ إن سمٕمض اًمٕمٚمامء يرون أن هذه احلقار اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م وهل أـمراف 

طمٙمؿ اعمّمحػ ُمـ طمٞم٨م آطمؽمام اًمّمٗمح٤مت إذا ىمّم٧م واٟمٗمّمٚم٧م قمـ اعمّمحػ : شم٠مظمذ 

 وقمدم اعم٤ًمس ًمٖمػم اعمتٓمٝمر.

 ومٗمل طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ:

(..، أو ُمٜمٗمّمال وًمق هقاُمِمف اعم٘مّمقص٦مأٟمف حيرم ُمًف ُمٓمٚم٘م٤م ُمتّمال).. 
(4)

.  

                                                 

 (.1/141: )٦م اعمحت٤مجحتٗم  (1)

 (.1/181ذح زاد اعمًت٘مٜمع: )  (1)

 .114اعمتحػ ذم أطمٙم٤مم اعمّمحػ ص (1)

 (. 171/  1(، واٟمٔمر حتٗم٦م احلٌٞم٥م: )148/ 1طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ: ) (4)
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 .تصؾة بادصحف اخلالقة من أياتإوراق اد الثاين: ادطؾب

وإن يم٤مٟم٧م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ أي٤مت  ويمذًمؽ ي٠مظمذ طمٙمؿ اعمّمحػ إوراق اعمتّمٚم٦م سمف

وهل إوراق اًمتل شمقوع قم٤مدة  ذم سمداي٦م اعمّمحػ وَّن٤ميتف ُمـ أضمؾ اعمزيد ُمـ طمٗمظ ،مت٤مُم٤م

 أوراق اعمّمحػ وشم٘مقي٦م هل٤م.

: )ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م إمم أٟمف يٛمتٜمع قمغم وم٘مد

اًمتل ٓ يمت٤مسم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ أوراق اعمّمحػ، همػم اعمتٓمٝمر ُمس ضمٚمد اعمّمحػ اعمتّمؾ، واحلقار 

، وذًمؽ َّٕن٤م صح٤مئػ ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م واًمٌٞم٤مض سملم اًمًٓمقر ، ويمذا ُم٤م ومٞمف ُمـ

وذه٥م سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م ، ، وطمريؿ اًمٌمء شمٌع ًمف وي٠مظمذ طمٙمٛمفشم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمٙمتقب وطمريؿ ًمف

واًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم ضمقاز ذًمؽ(
(1)

. 

ُمتّماًل سم٤معمّمحػ ومال قمؼمة ذم إصم٤ٌمت احلرُم٦م ىم٤مل اًمديمتقر ص٤مًمح اًمرؿمٞمد: ).. وم٢من يم٤من 

ًمف سمقضمقد اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف أو ظمٚمقه ُمٜمٝم٤م، ٕن جمرد اشمّم٤مًمف سم٤معمّمحػ يٕمٓمٞمف ذًمؽ اًم٘مدر ُمـ 

احلرُم٦م قمٜمد مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ(
(2)

. 

 

 

 

 

                                                 

 (.7/  18اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: ) (1)

 .114اعمتحػ ذم أطمٙم٤مم اعمّمحػ ص (1)
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 .ادتصل به : جؾد ادصحفلثادطؾب الثا

إٓ قمغم ، ومال جيقز أن يٛمس ًمف طمٙمؿ اعمّمحػوهق همالومف اعمتّمؾ سمف ضمٚمد اعمّمحػ 

 ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م.

 ىم٤مل اًم٘مراذم:

يمتٗمْمٞمؾ ضمٚمد اعمّمحػ وًمٞمس ومٞمف رء ُمٙمتقب قمغم ؾم٤مئر  :اًمتٗمْمٞمؾ سم٤معمج٤مورة)

اجلٚمقد ومال يٛمًف حمدث وٓ جيقز أن يالسمس سم٘م٤مذورة وٓ سمام يقضم٥م اإله٤مٟم٦م عمج٤مورشمف اًمقرق 

(اعمٙمتقب ومٞمف اًم٘مرآن
(1)

. 

سمٕمْمف طمتك ضمٚمده ذم اًمروض اعمرسمع: )وحيرم قمغم اعمحدث ُمس اعمّمحػ أو و

وطمقاؿمٞمف سمٞمد أو همػمه٤م سمال طم٤مئؾ ..(
(2)

. 

ىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان: )واعمراد سم٤معمّمحػ: مجٞمع ُم٤م يتّمؾ سم٤معمّمحػ ُمـ يمت٤مسم٦م و

وضمٚمد وأوراق ودومتلم، وم٢مٟمف ٓ جيقز أن يٛمًف ُم٤ٌمذة وهق قمغم همػم ـمٝم٤مرة، وهذا سم٤مشمٗم٤مق 

إئٛم٦م إرسمٕم٦م رْحٝمؿ اهلل(
(3)

. 

)ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م  وذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م:

إمم أٟمف يٛمتٜمع قمغم همػم اعمتٓمٝمر ُمس ضمٚمد اعمّمحػ اعمتّمؾ(
(4)

.  

                                                 

 .81(، واٟمٔمر:  ىمقل ؿمٞمخ اإلؾمالم:ذح اًمٕمٛمدة: ص184/  4أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق: ) (1)

(1) (1/71.) 

 (.1/181ذح زاد اعمًت٘مٜمع: )  (1)

 (.18/ 7اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: ) (4)
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 .جؾد ادصحف ادـػصل عـهالرابع: ادطؾب 

اظمتٚمٗمقا ذم ُمس ضمٚمد اعمّمحػ إذا اٟمٗمّمؾ قمٜمف، ومٌٕمض اًمٕمٚمامء يرى أن احلٙمؿ سم٤مق يمام 

 ًمقيم٤من ُمالص٘م٤م ًمٚمٛمّمحػ.

 اًمنمواين ـ رْحف اهلل ـ :ىم٤مل 

ٚمد اعمّمحػ سمجٚمد ضمديد وشمرك إول ومٞمحرم ُمًٝم٤م أُم٤م )وًمٞمس ُمـ اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م ُم٤م ًمق ضُم 

ًمق و٤مقم٧م أوراق اعمّمحػ أو طمرىم٧م ومال حيرم ُمس اجلٚمد(
(1)

. 

ىم٤مل اًمديمتقر ص٤مًمح اًمرؿمٞمد: )سح سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠من طمرُم٦م اعمّمحػ شمث٧ٌم جلٚمده و

سمف اًم٘مراذم، وذيمره اًمٕمروي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم  طمتك وإن يم٤من ُمٜمٗمّماًل قمٜمف، وهق اًمذي سح

اخلرر ُم٘م٤مسماًل ًمٚمٔم٤مهر، وٟم٘مؾ اًمزريمٌم قمـ قمّم٤مرة اعمختٍم ًمٚمٖمزازم اًمتٍميح سمتحريؿ ُمس 

ٟمف إصح، زاد ذم ذح إوىم٤مل اسمـ اًمٕمامد  ضمٚمد اعمّمحػ طمتك وإن يم٤من ُمٜمٗمّماًل قمٜمف.

يم٠من ضمٕمؾ ضمٚمد اًمروض وفم٤مهر أن حمٚمف إذا مل شمٜم٘مٓمع ٟمًٌتف قمـ اعمّمحػ، وم٢من اٟم٘مٓمٕم٧م 

يمت٤مب مل حيرم ُمًف ىمٓمٕم٤ًم(
(2)

. 

 وهلذا وم٘مد طمرم سمٕمض اًمٕمٚمامء سمٞمع ضمٚمد اعمّمحػ اعمٜمٗمّمؾ إمم يم٤مومر.

 

 

 

                                                 

 (.1/141طمقار اًمنمواين: ) (1)

 .491اعمتحػ ذم أطمٙم٤مم اعمّمحػ ص (1)
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 ىم٤مل اًمرُمكم اًمِم٤مومٕمل:

د سمٞمٕمف ىمٓمع ًمٜمًٌتف قمٜمف ؟ ومٞمف : ٕن ىمّمهؾ جيقز سمٞمع اجلٚمد اعمٜمٗمّمؾ ًمٙم٤مومر) 

ٟمًٌتف ذم إصؾ ًمٚمٛمّمحػ  : وىمد يتقىمػ ومٞمف سم٠من جمرد ووع يد اًمٙم٤مومر قمٚمٞمف ُمعىمٚم٧م..ٟمٔمر

(إه٤مٟم٦م ًمف
(1)

. 

، سمؾ ؾمتٜمج٤مء سمفشمٜمٌٞمف اًمٕمٚمامء قمغم طمرُم٦م آٞمدا، وي٤ًمقمدٟم٤م قمغم ومٝمؿ شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م ضم

 وٟمّمقا قمغم ومًؼ ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ.

 ومٗمل ُمٖمٜمل اعمحت٤مج:

(سمخالف ضمٚمد اعمّمحػ وم٢مٟمف يٛمتٜمع آؾمتٜمج٤مء سمف ُمٓمٚم٘م٤م  ) 
(2)

. 

 ؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م:وذم أ

وأحلؼ سمام ومٞمف قمٚمؿ حمؽمم ضمٚمده اعمتّمؾ سمف دون اعمٜمٗمّمؾ قمٜمف سمخالف ضمٚمد اعمّمحػ  )

(يٛمتٜمع آؾمتٜمج٤مء سمف ُمٓمٚم٘م٤م
(3)

. 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/111واٟمٔمر: حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م: ) ،(181/  1) َّن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج: (1)

 (.189/  1) :( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج1)

 (.111/  1(، واٟمٔمر: حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م: )11/  1أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روو٦م اًمٓم٤مًم٥م: ) (1)
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 ىم٤مل اًمنمواين:و

 :ىم٤مل احلٚمٌل ،ىم٤مل اًم٘مٚمٞمقيب طمٞم٨م ٟم٥ًم إًمٞمف، ىم٤مل اًمريٛمل ويٗمًؼ ذم اعمٜمٗمّمؾ اٟمتٝمك..) 

أؿمد طمرُم٦م وفم٤مهر أن  وقمغم ىمٞم٤مؾمف يمًقة اًمٙمٕم٦ٌم إٓ أن يٗمرق سم٠من اعمّمحػ :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

حمٚمف طمٞم٨م مل يٙمـ ٟم٘مش قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٔمؿ(
(1)

. 

 

 واجلدران التي كتب عؾقفا بعض أيات. إلواح: اخلامسادطؾب 

يرى اًمٕمٚمامء أن إًمقاح اًمتل يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م رء ُمـ أي٤مت ُمـ أضمؾ احلٗمظ واًمدرس 

شمٕمٓمك طمٙمؿ اعمّمحػ وأوراىمف، ومال جيقز أن متس إٓ قمغم ـمٝم٤مرة، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ 

أو يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٙمت٤مسم٦م قمغم دراهؿ ومال شمٕمٓمك طمٙمؿ اعمّمحػ ُمـ إًمقاح ُمـ أضمؾ شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م 

ؼ هب٤م أو يٗمٕمؾ هب٤م ُم٤م ٨م ٓ شمرُمل ذم ُمٙم٤من ٓ يٚمٞمطمٞم٨م اعمس وإن وضم٥م هل٤م آطمؽمام ، سمحٞم

 ؾم٤مءة واإله٤مٟم٦م.يدل قمغم اإل

وًمق يم٤من  ،ُمٓمٚم٘م٤مرء ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م يمت٥م قمٚمٞمف س ٕمٚمامء يرى قمدم ُمسمٕمض اًمو

 ، إذا يم٤من اًم٘مّمد ُمٜمف اًمدراؾم٦م اأو قمٛمقد اضمدار

 

 

 

                                                 

 (.1/179: )(طمقار اًمنمواين1)
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 :يمت٤مب َّن٤مي٦م اًمزيـ ومٗمل

واعمراد سم٤معمّمحػ يمؾ ُم٤م يمت٥م ومٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن سم٘مّمد اًمدراؾم٦م يمٚمقح أو قمٛمقد  ..)

أو ضمدار يمت٥م قمٚمٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن ًمٚمدراؾم٦م ومٞمحرم ُمًف ُمع احلدث طمٞمٜمئذ ؾمقاء ذم ذًمؽ 

(اًم٘مدر اعمِمٖمقل سم٤مًمٜم٘مقش وهمػمه يم٤مهل٤مُمش وُم٤م سملم اًمًٓمقر
(1)

. 

 واؾمتثٜمقا ُمـ ذًمؽ إذا يم٤من اجلدار يمٌػما ضمدا .

ويٜمٌٖمل أن يٙمقن سمحٞم٨م يٕمد ًمقطم٤م ًمٚم٘مرآن قمروم٤م ، ومٚمق يمؼم ضمدا ) :َّن٤مي٦م اعمحت٤مجىم٤مل ذم 

(يم٤ٌمب قمٔمٞمؿ وم٤مًمقضمف قمدم طمرُم٦م ُمس اخل٤مزم ُمٜمف قمـ اًم٘مرآن
(2)

. 

  هذا اًمٕمٍم.ذموُمثؾ هذا اًمًٌقرة 

اسمـ قمثٞمٛملم ـ رْحف اهلل ـ : )وفم٤مهر يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء رْحٝمؿ اهلل: أٟمف ٓ جيقز  اًمِمٞمخ ىم٤مل

(٦م..إذا يمت٧ٌم ومٞمٝم٤م آي اًمث٤مسمت٦م سمال ووقءش اًمًٌقرة»ُمس 
(3)

 . 

 

 

 

                                                 

 (.11/  1(، واٟمٔمر اإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع: )11/ 1إرؿم٤مد اعمٌتدئلم: )َّن٤مي٦م اًمزيـ ذم  (1)

 (.181/  1َّن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم: ) (1)

 (.1/117اًمنمح اعمٛمتع: )  (1)
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 .: مس كتب التػسرالسادسادطؾب 

قمغم همػم ـمٝم٤مرة جيٞمز ُمس يمت٥م اًمتٗمًػم ُمٓمٚم٘م٤م ٕمض اًمٕمٚمامءسم
(1)

، وسمٕمْمٝمؿ حيرم 

ُمًٝم٤م
(2)

، وسمٕمْمٝمؿ يٙمره ذًمؽ
(3)

رآن أيمثر ُمـ ٘م: وم٢مذا يم٤من اًميٗمّمؾ ، واًمٌٕمض أظمر

اًمتٗمًػم طمرُمف
(4)

، وإن يم٤من اًمتٗمًػم أيمثر أضم٤مزه، وسمٕمْمٝمؿ، طمرم ُمس ُم٤م يمت٥م ُمـ اًم٘مرآن 

 سمٛمًٝم٤م قمٜمده.وم٘مط، أُم٤م سم٘مٞم٦م اًمٙمت٤مسم٦م ومال سم٠مس 

آي٤مت يمثػمة ُمتت٤مسمٕم٦م ذم اًمتٗمًػم أو يم٤مٟم٧م يم٤من اعمٙمتقب ُمـ اًم٘مرآن  إذاؿ ىم٤مل: ٝموسمٕمْم 

 ممٞمز) أْحر ( ُمثال ٓ جيقز، وُم٤م قمدا ذًمؽ ضم٤مز.ُمٜمٗمّمٚم٦م سمخط 

 ىم٤مل اًمٜمقوي:

أُم٤م يمت٥م اًمتٗمًػم وم٢من يم٤من اًم٘مرآن أيمثر طمرم ُمًٝم٤م وْحٚمٝم٤م وإن يم٤من اًمتٗمًػم أيمثر ومٗمٞمف )

أو  سمخط همٚمٞمظ ااًمث٤مًم٨م : إن يم٤من اًم٘مرآن ُمتٛمٞمز اًمث٤مين : حيرم. صمالصم٦م أوضمف :أصحٝم٤م ٓ حيرم.

ٙمت٥م اًمٗم٘مف، وإن مل ي٨م إن يم٤من ومٞمٝم٤م ىمرآن ومٝمل يمويمت٥م احلد ْحرة أو ٟمحقه٤م طمرم وإٓ ومال.

..(وإومم أن يتٓمٝمر هل٤م يٙمـ ضم٤مز ُمًٝم٤م.
(5)

. 

                                                 

 .17، وخمتٍم ظمٚمٞمؾ ص 111اٟمٔمر إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ ص (1)

 (.1/11) :( اٟمٔمر سمدائع اًمّمٜم٤مئع ًمٚمٙم٤مؾم٤مين1)

 (.1/111) اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر: (1)

 (.181/  14(، واٟمٔمر: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: )1/111) َّن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم: (4)

 (. 17/  1خمتٍم اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن:)(1)
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 دون ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ، اًم٘مرآن شمٗمًػم : هؾ جيقز اًم٘مراءة ُمـسمـ سم٤مزقمٌد اًمٕمزيز وؾمئؾ اًمِمٞمخ 

 ؟. ووقء

 وحيٛمؾ يٚمٛمس اًم٘مرآن، شمٗمًػم هق وإٟمَّام ، ىمرآٟم٤مً  ًمٞمس اًم٘مرآن شمٗمًػم طمرج، ٓ) :وم٘م٤مل

ووقء..( سمال وي٘مرأ ووقء، سمال
(1)

. 

: ) وُم٤م ومٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن طمٙمٛمف ، ىم٤مل _رْحف اهلل _ ؿمٞمخ اإلؾمالم ٗمّمٞمؾواظمت٤مر اًمت

طمٙمؿ اعمّمحػ إن يم٤من ُمٗمردا ، وم٢من يمت٥م ُمع اًم٘مرآن همػمه وم٤محلٙمؿ ًمألهمٚم٥م ، ومٞمجقز ُمس 

يمت٥م اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٗم٘مف واًمرؾم٤مئؾ اًمتل ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًم٘مرآن(
(2)

. 

اسمـ قمثٞمٛملم، ومٞمجقز قمٜمده إذا يم٤من اًمتٗمًػم أيمثر ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿاًمِمٞمخ ويمذًمؽ 
(3)

. 

هؿ ٠ميمثرًمٕمٚمامء ًمٞم٧ًم قمغم إـمالىمٝم٤م: ومويتْمح أن ُمس يمت٥م اًمتٗمًػم ًمٖمػم اعمتٓمٝمر ًمدى ا

ٓمٌققم٦م ذم ذم ذًمؽ، وًمق ـمٌ٘مٜم٤م شمٚمؽ اًمْمقاسمط قمغم يمثػم ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم اعم اسمطوققا ووٕم

 شم٘مري٤ٌم. اًمٖم٤مًم٥مهذا اًمٕمٍم ٕصٌح قمدم ضمقاز  ُمًٝم٤م هق 

خط ممٞمز، وهق ٟمٗمّم٤مل اًم٘مرآن قمـ اًمتٗمًػم سمذم ذًمؽ ا سمٕمْمٝمؿ ضمٕمؾ اًمْم٤مسمطٕن 

، وسمٕمْمٝمؿ ُمٜمع ُمـ ُمًٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م أي٤مت اعمراد اعمٓمٌققم٦م اًمتٗمًػميمت٥م ُمقضمقد ذم يمثػم ُمـ 

، احل٤مًمٞم٦م يمت٥م اًمتٗمًػمسمٕمض شمٗمًػمه٤م يمت٧ٌم سمِمٙمؾ ُمتقال ويمثػم، وهذا ُمقضمقد أيْم٤م ذم 

                                                 

 (.11/198ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب: ) (1)

 ( . 1/181ذح اًمٕمدة: )(1)

 (.1/118اًمنمح اعمٛمتع: ) (1)
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وأيمثرهؿ ُمٜمع ُمـ ُمًف ، ُمس ًمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٕمقا  يمت٥م اًمتٗمًػمُمس وسمٕمض ُمـ أضم٤مز 

 اًمتٗم٤مؾمػم اعمختٍمة.وهذا ُمقضمقد ذم يمثػم ُمـ ، إذا يم٤من اًم٘مرآن أيمثر ُمـ اًمتٗمًػم

أو طم٤مؿمٞم٦م صٖمػمة، ومٛمثؾ هذا  :وم٘مط ٙمٚمامتقمغم طم٤مؿمٞمتف شمٗمًػم سمٕمض اًموأُم٤م ُم٤م يم٤من  

اعمّمحػ وهب٤مُمِمف : ي٘م٤مل ، وهلذاًػمايٕمٓمك طمٙمؿ اعمّمحػ سمال ؿمؽ، سمؾ ىمد ٓ يًٛمك شمٗم

سمٕمض اًمٙمٚمامتشمٗمًػم 
(1)

. 

 .الؼرآن الؽريم ادطؾب السابع: مس ترمجة

 ـ رْحف اهلل ـ :آل اًمِمٞمخ ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ 

)شمرمج٦م اًم٘مرآن ٓ شمًٛمك ىمرآٟم٤م، وٓ ي٘مدر أطمد أن ي٠مِت سم٤مإلقمج٤مز اعمقضمقد ذم اًم٘مرآن، سمؾ 

وٓ حيرم ُمًف، وٓ يمذا، وٓ يمذا، واًمٗمرق هق ضم٤مر جمرى اًمتٗمًػم إن يم٤من شمٗمًػما صحٞمح٤م، 

سمٞمٜمف وسملم اًم٘مرآن يم٤مًمٗمرق سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق، اًمذي ومٞمف ظمالف شمٗمًػمه(
(2)

. 

 سمـ سم٤مز ـ رْحف اهلل ـ :اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل و

)أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمت٤مب شمرمج٦م ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ومال طمرج ذم أن يٛمًف اًمٙم٤مومر: ٕن اعمؽمضَمؿ ُمٕمٜم٤مه أٟمف 

وًمٞمس سم٘مرآن ، أي أن اًمؽممج٦م شمٗمًػم عمٕم٤مين اًم٘مرآن، وم٢مذا ُمًف اًمٙم٤مومر أو ُمـ ًمٞمس يمت٤مب شمٗمًػم 

قمغم ـمٝم٤مرة ومال طمرج : ٕٟمف ًمٞمس ًمف طمٙمؿ اًم٘مرآن ، وطمٙمؿ اًم٘مرآن ُيتص سمام إذا يم٤من ُمٙمتقسم٤م 

، واًمتٗمًػم ن ُمٕمف اًمؽممج٦م ومحٙمٛمف طمٙمؿ اًمتٗمًػمسم٤مًمٕمرسمٞم٦م وطمده٤م وًمٞمس ومٞمف شمٗمًػم، أُم٤م إذا يم٤م

                                                 

 (.81/  1اٟمٔمر:ذح زاد اعمًت٘مٜمع ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر ْحد  احلٛمد: ) (1)

 (.81/ 11ومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ: ) (1)
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دث واعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر: ٕٟمف ًمٞمس يمت٤مب اًم٘مرآن وًمٙمٜمف يٕمتؼم ُمـ يمت٥م جيقز أن حيٛمٚمف اعمح

اًمتٗمًػم(
(1)

. 

 

 .غر كتب التػسرمن الؽتب ادتضؿـة عذ آيات قرآكقة : الثامنادطؾب 

احلٜمٗمٞم٦م، وُمٜمٝمؿ أسمق يقؾمػ  وىم٤مل سمٕمض، همػم ـمٝم٤مرةُمـ  ُمًٝم٤م ضمقازمجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم 

 َّٕن٤م ٓ ختٚمق قمـ آي٤مت اًم٘مرآن، :ًمٖمػم اعمتٓمٝمرت٥م إطم٤مدي٨م واًمٗم٘مف : إٟمف يٙمره ُمس يموحمٛمد

: يًتح٥م اًمتٓمٝمر حلٛمؾ يمت٥م احلدي٨م وُمًٝم٤م وىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م
(2)

.  

: ) وُم٤م ومٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن طمٙمٛمف طمٙمؿ اعمّمحػ إن رْحف اهلل ؿمٞمخ اإلؾمالمىم٤مل و

يم٤من ُمٗمردا ، وم٢من يمت٥م ُمع اًم٘مرآن همػمه وم٤محلٙمؿ ًمألهمٚم٥م ، ومٞمجقز ُمس يمت٥م اًمتٗمًػم 

واًمٗم٘مف واًمرؾم٤مئؾ اًمتل ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًم٘مرآن(واحلدي٨م 
(3)

. 

ىمراءة أي٤مت وإن يم٤مٟم٧م ذم همػم اعمّمحػ، ٕن اجلٜم٥م حيرم  ٓ جيقز ًمٚمجٜم٥موًمٙمـ 

: ؾم٠مل سمـ سم٤مز رْحف اهلل قمغم ذًمؽ، وم٘مداًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز قمٚمٞمف ىمراءة اًم٘مرآن ُمٓمٚم٘م٤م، وىمد ٟمٌف 

 رْحف اهلل ـ :

يمت٥م اًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف واحلدي٨م وهمػمه٤م  ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم آي٤مت هؾ جيقز ىمراءة)

  .همػم ووقء؟ قمغم اًمٙمت٥م، همػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمـ

                                                 

 (.117/  4(، واٟمٔمر: ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: )14/141) جمٛمقع ومت٤موى اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز: (1)

 (. 181/  14اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: )(1)

 (. 1/181ذح اًمٕمدة: )(1)
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٤م يمقٟمف ي٘مرؤه٤م  قمغم ٟمٕمؿ، ي٘مرؤه٤م. ًمٙمـ ٓ ي٘مرأ ُمـ اعمّمحػ، إَّٓ  وم٠مضم٤مب: ووقء، أُمَّ

ضمٜم٤مسم٦م ٓ ي٘مرؤه٤م، وًمق ذم همػم  إَّٓ إذا يم٤من قمغم ،ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم واحلدي٨م، ومال سم٠مس

.(اعمّمحػ طمتك يٖمتًؾ
(1)

 

 

 .وادجالت : حؽم أيات يف اجلرائدالتاشع ادطؾب

ٓطمؽمام وقمدم وأُم٤م ُمـ طمٞم٨م اجيقز ُمس أي٤مت اعمقضمقدة ذم اعمجالت واجلرائد، 

 .آُمتٝم٤من ومٝمق واضم٥م

إقمٓم٤مء اًمٖم٤ًمل واخل٤ٌمز اجلرائد ًمٞمْمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م اعمالسمس وهلذا أومتك اًمٕمٚمامء ذم حتريؿ 

 واخلٌز، ومٗمل ومتقى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:

ٓ جيقز إقمٓم٤مء اجلرائد ًمٚمٖم٤ًمل ًمٞمٚمػ ومٞمٝم٤م اعمالسمس، وٓ ًم٤ٌمئع اًمٕمٞمش أو اخلٌز )

ًمٞمًتٕمٛمٚمٝم٤م ًمٗم٤موم٦م ًمٚمخٌز أو اًمٕمٞمش: ٕن اًمٖم٤مًم٥م ذم اجلرائد أن ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مٓت إؾمالُمٞم٦م شمِمتٛمؾ 

قمغم آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م وأطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م، ويٙمت٥م ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم، واؾمتٕمامهل٤م ومٞمام 

٤مت اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وأؾمامء اهلل شمٕم٤ممم، وم٤مًمقاضم٥م صٞم٤مٟمتٝم٤م، أو ذيمر اُمتٝم٤من ٔي

وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وآًمف وصحٌف  إطمراىمٝم٤م، أو دومٜمٝم٤م ذم ُمٙم٤من ـم٤مهر.

(وؾمٚمؿ
(2)

. 

                                                 

 (.11/198) ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب: (1)

 (.7/11وومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم: ) (،7/ 4(،واٟمٔمر: )71/ 4) ( ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:1)
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 .ادؽتوبة عذ اجلدراناحسام أيات  :العاذادطؾب 

ف حتريؿ آؾمتٜم٤مد إمم ضمدار يمت٥م قمٚمٞم اًمٕمٚمامء ومػمى ، أي٤مت جي٥م اطمؽماُمٝم٤م طمٞم٨م يمت٧ٌم

 .رء ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 ىم٤مل ذم حتٗم٦م اخلٓمٞم٥م:

. سم٠من ضمٕمؾ ظمٚمػ فمٝمره ."٤م يمت٥م ُمٜمف قمغم ضمدارعموحيرم آؾمتٜم٤مد ": ٤مل اسمـ اًمٕمامدىم ) 

(أُم٤م إن يم٤من ومقق رأؾمف ، وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ٓ حيرم آؾمتٜم٤مد إمم اجلدار اعمٙمتقب ومٞمف
(1)

. 

سمؾ سمٕمْمٝمؿ سح سم٤مًمتحريؿ: جلدران ، يمت٤مسم٦م أي٤مت قمغم ا وهلذا يمره يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء

 َّٕن٤م ىمد شمتٕمرض ًمإله٤مٟم٦م.

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: )وُمـ طمرُمتف أٓ ُيٙمت٥م قمغم إرض وٓ قمغم طم٤مئط يمام يٗمٕمؾ سمف ذم 

اعم٤ًمضمد اعمحدصم٦م(
(2)

. 

وىم٤مل اًمنمسمٞمٜمل: )يٙمره يمت٥م اًم٘مرآن قمغم طم٤مئط وًمق عمًجد(
(3)

. 

وشمٙمره يمت٤مسمتف قمغم احل٤مئط واجلدران وقمغم اًمً٘مقف وىم٤مل اًمًٞمقـمل: )ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: 

أؿمد يمراهٞم٦م ٕٟمف يقـم٠م(
(4)

. 

 

                                                 

 (.149/ 1حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م:) (1)

 (.1/14اجل٤مُمع: )  (1)

 .1/189ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: )  (1)

 (.1/481اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:)  (4)
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وضم٤مء ذم ٟمٞمؾ اعمآرب: )وشمٙمره يمت٤مسمتف ذم اًمًتقر ٕٟمف ُمٔمٜم٦م آسمتذال(
(1)

. 

وم٢مذا يمت٧ٌم جي٥م  وٓ همػمه٤م ُمـ اجلدران، ٓ شمٙمت٥م قمغم ضمدران اعمدارس، ومٞمٜمٌٖمل أن

 ، وٓٝم٤م يمت٤مسم٤مت أظمرىٓ يٙمت٥م قمٚمٞمو، اًمٕمٚمامءٜمد إًمٞمٝم٤م ُم٤ٌمذة يمام ىم٤مل ، ومال يًتاطمؽماُمٝم٤م

، أو رُمل اًم٘م٤مذورات ، وجي٥م أن يتٜمٌف ُمـ اًمٌّمؼ ىمرهب٤ميٚمٕم٥م طمقهل٤م سم٤مًمٙمرة ومؽمُمك قمٚمٞمٝم٤م

 .ُم٦م طمقهل٤ماًم٘مامطم٤موي٤مت ، أو أن شمقوع قمٜمده٤م

 .وم٤مًمتحريؿ فم٤مهرشمرضمح وىمقع سمٕمْمٝم٤م  وم٢مذا مل ي١مُمـ ُمـ طمّمقل رء ُمـ ذًمؽ، سمؾ

 

، أو تتضؿن أشامء اهلل كبويةإوراق التي فقفا أحاديث احسام احلادي عرش: ادطؾب 

 .عز وجل

طم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م أو شمتْمٛمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾ، أو ومٞمٝم٤م اؾمؿ إوراق اًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م أ

ُمـ قمـ أي٤مت ، وإن يم٤من طمٙمٛمٝم٤م ُيتٚمػ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جي٥م اطمؽماُمٝم٤م

واإلؾم٤مءة  اسمتذاهل٤م ورُمٞمٝم٤م ، ويٛمٜمع إوراقطمؽمام هلذه ، وًمٙمـ يٌ٘مك آواًم٘مراءة طمٞم٨م اعمس

 إًمٞمٝم٤م.

 ضم٤مء ذم ومت٤موى اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:

ومٞمج٥م شمٕمٔمٞمؿ ُم٤م ومٞمف سمًؿ اهلل اًمرْحـ اًمرطمٞمؿ، أو أي رء ُمـ اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م: ًم٘مقًمف ) 

ِف  }شمٕم٤ممم:  ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ طُمُرَُم٤مِت اهللَِّ وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمُف قِمٜمَْد َرسمِّ اُمتث٤مل إُمر ُمـ ومرائْمف  واحلرُم٤مت:{َوَُم

                                                 

 (.1/111) :ٟمٞمؾ اعمآرب ( 1) (
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وؾمٜمٜمف، ومم٤م ومروف اطمؽمام يمت٤مسمف وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وسمًؿ اهلل اًمرْحـ 

 اًمرطمٞمؿ سمٕمض آي٦م ُمـ اًم٘مرآن ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ، سم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء.

ـْ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب }وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤َم ُِم ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللَِّ وَم٢مَِّنَّ ]احل٩م:  {(11)َذًمَِؽ َوَُم

واًمِمٕم٤مئر: يمؾ رء هلل شمٕم٤ممم ومٞمف أُمر أؿمٕمر سمف وأقمٚمؿ، وُمـ ذًمؽ يمت٤مسمف وؾمٜم٦م رؾمقًمف ، [11

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويمام جي٥م شمٕمٔمٞمؿ ذًمؽ ومٞمنمع ًمإلٟم٤ًمن أن حيرىمف إذا دقم٧م إًمٞمف 

احل٤مضم٦م، يمام ومٕمؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف، وم٢مٟمف مجع اًمٜم٤مس قمغم ُمّمحػ واطمد وطمرق ُم٤م ؾمقاه 

، وواوم٘مف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٙم٤من هذا إمج٤مقم٤م ُمٜمٝمؿ، وُمـ رأى أطمدا ُمـ اعمّم٤مطمػ

ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ » يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ اإله٤مٟم٦م ومٞمج٥م اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف: ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف، وذًمؽ أوٕمػ ُمٜمٙمرا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده، وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف، وم٢من مل 

(شاإليامن
(1)

  . 

إًم٘م٤مء ورىم٦م ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م اؾمؿ ُمـ أؾمامء إٟمٌٞم٤مء أو اعمالئٙم٦م ذم وسح سمٕمض اًمٕمٚمامء سم٠من 

 ٟمج٤مؾم٦م يمٗمر.

 :َّن٤مي٦م اعمحت٤مجومٗمل 

ـ أؾمامء إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م سم٤مًمٙمٗمر سم٢مًم٘م٤مء ورىم٦م ومٞمٝم٤م اؾمؿ ُمٕمٔمؿ ُم :سح ذم اإلقمالم)

(.صمؿ أورد أَّنؿ طمرُمقا آؾمتٜمج٤مء سمام ومٞمف ُمٕمٔمؿ ومل جيٕمٚمقه يمٗمراهـا
(2)

. 

 وذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م:

                                                 

 (.11/ 4ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)

 (.411/  1َّن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج: ) (1)
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ومٛمـ أًم٘مك ورىم٦م ، دي٨م واًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م قمـ آُمتٝم٤منجي٥م شمٜمزيف يمت٥م اًمتٗمًػم واحل) 

ومٞمٝم٤م رء ُمـ قمٚمؿ ذقمل، أو ومٞمٝم٤م اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم، أو اؾمؿ ٟمٌل، أو ُمٚمؽ، ذم ٟمج٤مؾم٦م، أو 

طمٙمؿ سمٙمٗمره، إذا ىم٤مُم٧م اًمدًٓم٦م قمغم أٟمف أراد اإله٤مٟم٦م  -وًمق ُمٕمٗمقا قمٜمف  -ًمٓمخ ذًمؽ سمٜمجس 

(ًمٚمنمع
(1)

. 

وٟمّمقا امء اًمّم٤محللم اعمِمٝمقريـ يم٤مًمّمح٤مسم٦م، ام أؾمؽماطمسم٠مٟمف جي٥م أيْم٤م سمٕمْمٝمؿ  ىم٤ملو 

وؾمػم  ،وًمق يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦ماطمؽمام ُم٤م يمت٥م ومٞمف أطم٤مدي٨م ويمذًمؽ  ،قمغم أيب سمٙمر اًمّمديؼ

٤مٟم٦م ، ٕن ُمٞمزهت٤م ارشم٤ٌمـمٝم٤م اؾمتخٗم٤مف سم٤مًمدي ٤مٓؾمتخٗم٤مف هب٤مهقّمٝمؿ، ىم٤مًمقا وماًمّم٤محللم وىمّم

اؾمتخٗم٤مف سم٤مًمديـ وىمٚم٦م  ومٝمذا يدل٘م٤مذورات اًمأو ج٤مؾم٤مت ٜمومٚمق رُم٤مه٤م ذم اًم سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل

إٓ إن يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤م أو ضم٤مهال  ُم٤ٌمٓة
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.19/ 14اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: ) (1)

(، واًمٗمت٤موى 11/ 4) واًمٕم٤ٌمدي: (، وطمقار اًمنمواين19/ 11ي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج: )َّن٤م اٟمٔمر: (1)

 (.111/  1احلديثٞم٦م ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل: )
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 .مؽان ادصحفالثالث:  ادبحث 

 وومٞمف اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م:

 ٓ بد أن يؽون ادصحف يف مؽان مرتػع.: ولادطؾب إ

 .فوق غره من الؽتب دصحف: جعل الثاينادطؾب ا

 .أوراق ادصحف يف صؼوق اجلدرانضع ٓ ي: ثالثادطؾب ال

 .إذا ُوضع ادصحف عذ كافذة أو جدار فإوىل أن يؽون حتته قطعة قامش الرابع:  ادطؾب

 .: الدخول به لؾخالءخلامسادطؾب ا

 .الدخول باجلوال ذي ادصحف إىل اخلالء ادطؾب السادس: 

 ادعايص والؼاذورات.السابع: الدخول بادصحف يف أماكن ادطؾب 

 ادطؾب الثامن: ٓ يوضع ادصحف قرب جفاز هلو أو جمالت شقئة أو روايات هابطة.

 .وضع ادصحف قرب إحذية، ولو كاكت جديدة مل ُتؾبسيٓ  : التاشع ادطؾب

 ة الـوم.فدخال ادصحف يف غرادطؾب العاذ: حؽم إ

 .مصحفبداخؾفا التي الطاولة  أوالصـدوق  : اجلؾوس عذادي عرشادطؾب احل

 ادطؾب الثاين عرش: ٓ يوضع ادصحف يف صـاديق أو كراتني ٓ تؾقق به.

 ادطؾب الثالث عرش: ٓ يسك ادصحف قرب أدوات التـظقف كادؽـسة.

 ادطؾب الرابع عرش: ٓ يضعه عذ السقارة مباذة أو إجفزة الؽفربائقة.

 ادطؾب اخلامس عرش: ٓ يضع ادصحف يف اجلقب السػيل.

 ساس عرش: ٓ جيعل ادصحف قريبا من الروائح الؽرهية.الادطؾب 
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 السابع عرش: ختصقص مؽان  لؾؿصحف.ادطؾب 

 .: حػظ إوراق التي فقفا ذكر اهلل من آبتذال وآمتفانثامن عرشادطؾب ال

 .ٓ يدخل اخلالء بام فقه ذكر اهلل عز وجل أو اشم من أشامئهادطؾب التاشع عرش :
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 .ٓ بد أن يؽون ادصحف يف مؽان مرتػع: ولإ ادطؾب

اعمّمحػ ومٞمف يمالم اهلل قمز وضمؾ ومٞمج٥م أن يٙمقن ُمرومققم٤م دائام، وهلذا ىم٤مل اًمٕمٚمامء أن ؾم٥ٌم 

ويمالم اهلل  ،اعمٜمع ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن ذم طم٤مل اًمريمقع واًمًجقد: َّٕنام طم٤مًمت٤م ظمٗمض وظمْمقع

 يٜمزه أن ي٘مرأ ذم شمٚمؽ احل٤مٓت.

 اإلؾمالم :ىم٤مل ؿمٞمخ 

وذم َّنٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمريمقع واًمًجقد دًمٞمؾ قمغم أن اًم٘مرآن )

أذف اًمٙمالم، إذ هق يمالم اهلل، وطم٤مًم٦م اًمريمقع واًمًجقد ذل واٟمخٗم٤مض ُمـ اًمٕمٌد ، ومٛمـ 

(إدب ُمٜمع يمالم اهلل أن ٓ ي٘مرأ ذم ه٤مشملم احل٤مًمتلم
(1)

. 

ٗمع ٟمًٌٞم٤م، ومال يقوع قمغم إرض وٓ قمغم اًمٗمرش ومال سمد أن يٙمقن اعمّمحػ ذم ُمٙم٤من ُمرشم

 إروٞم٦م.

إذا ىمرأه، أو قمغم رء سملم يديف وٓ يْمٕمف  ه: )وُمـ طمرُمتف أن يْمٕمف ذم طِمجراًم٘مرـمٌل ىم٤مل

قمغم إرض(
(2)

. 

-روى أسمق داود قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: )أشمك ٟمٗمر ُمـ هيقد ومدقمقا رؾمقل اهلل وىمد 

سمٞم٧م اعمدراس وم٘م٤مًمقا ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ إن رضمال ُمٜم٤م  اًم٘مػ وم٠مشم٤مهؿ ذمإمم  - قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل

وؾم٤مدة ومجٚمس قمٚمٞمٝم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-زٟمك سم٤مُمرأة وم٤مطمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ ومقوٕمقا ًمرؾمقل اهلل 

» وم٠مشمك هب٤م ومٜمزع اًمقؾم٤مدة ُمـ حتتف ومقوع اًمتقراة قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ىم٤مل ش. سم٤مًمتقراة  ائتقين» صمؿ ىم٤مل 

                                                 

 (.118/  1) اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى: (1)

 (.1/11اجل٤مُمع: )  (1)



 

 

 

51 

وم٠مشمك سمٗمتك ؿم٤مب صمؿ ذيمر ىمّم٦م ش. سم٠مقمٚمٛمٙمؿ   ائتقين» صمؿ ىم٤مل ش. سمؽ وسمٛمـ أٟمزًمؽ آُمٜم٧م 

اًمرضمؿ(
(1)

. 

سمـ سم٤مز: )اعم٘مّمقد اًمِم٤مهد أٟمف ووع اًمتقراة قمغم وؾم٤مدة، وم٢مذا يم٤مٟم٧م قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل اًمِمٞمخ 

اًمتقراة وهل يمت٤مب ومٞمف ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتحريػ، وإن يم٤من أصٚمٝم٤م يمالم اهلل ضمؾ وقمال وًمٙمـ ومٞمف 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم وؾم٤مدة رقم٤مي٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ سم٘م٤مي٤م ُمـ اًمتحريػ ُم٤م ومٞمف ومجٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل

آي٤مت اهلل ضمؾ وقمال، وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي هق أقمٔمؿ اًمٙمت٥م وأذومٝم٤م أومم سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م وسم٤مًمرومع 

أو يٚمٓمٛمف أو يٛمر قمٚمٞمف سم٤مٕرضمؾ، ومال سمد  ٕمٚمف حمؾ إه٤مٟم٦م ُيِمك أن يدوؾمفواًمّمٞم٤مٟم٦م، وقمدم ضم

أن يٙمقن حمٚمف رومٞمٕم٤ًم ُمّمقٟم٤ًم(
(2)

. 

: )ٓ يْمٕمف قمغم إرض، وإٟمام يْمٕمف قمغم ُمٙم٤من  _طمٗمٔمف اهلل_وىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان

 .(1)ُمرشمٗمع(

 

 ُمٜمخٗمض ٟمًٌٞم٤مُمٙم٤من رآه  ذم  ، ويمذًمؽ ًمقُمّمحٗم٤م قمغم إرض جي٥م قمٚمٞمف رومٕمف ومٛمـ رأى

ن ُمرومققم٤م رومٕمف إمم ُم٤م هق أقمغم، سمحٞم٨م يّمدق قمٚمٞمف أٟمف ُمرومقع: وٓ يِمؽمط أن يٙمقوم٤مٕومم 

قمغم يمؾ ُم٤م طمقًمف
(1)

. 

                                                 

 .إًم٤ٌمين ( وطمًٜمف4449رواه أسمق داوود: )طمدي٨م رىمؿ:  (1)

 (.1/191اًمٗمقائد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ اًمدروس اًم٤ٌمزي٦م: )  (1)

 .119ص ( ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب اًمنمقمٞم٦م1)
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: )إومم أن يقوع قمغم ُمٙم٤من ُمرشمٗمع طمتك يتح٘مؼ رومٕمف  _رْحف اهلل _ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ

وم٢مذا اطمتج٧م إمم ووٕمف ومْمٕمف قمغم ُمٙم٤من  {ُمرومققم٦م ُمٓمٝمرة  }طم٤ًًم وُمٕمٜمك، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ُمرشمٗمع وًمق ىمٚمٞمال، وم٢مذا مل يتٞمن ضم٤مز ووٕمف قمغم إرض قمغم ومراش ـم٤مهر وٟمحقه، ويٜمزه 

قمغم ُمٙم٤من ُمٜمخٗمض..(اعمّمحػ أن يقوع 
(2)

. 

اًمذي يرشمٗمع ذم اًمرف اًمًٗمكم  ومقوع _ُمثال  _ ّمحػ ذم ظمزاٟم٦م ُمـ ؾمٌٕم٦م رومقفومٚمق أن اعم

ذم اًمرف اًمث٤مين  فويمذًمؽ ًمق ووٕم ، يٕمتؼم همػم ُمرومقعوم٘مط: وم٢مٟمف  (صمالصمقن ؾمؿ)قمـ إرض 

 –اهلل ؿم٤مء إن –ذم اًمرف اخل٤مُمس أو اًم٤ًمدس وم٢مٟمف يٕمتؼم ُمرومققم٤م  فواًمث٤مًم٨م، وًمٙمـ ًمق ووٕم

ع أو ومقق مجٞمع اًمرومقفوٓ يِمؽمط أن يٙمقن ذم اًمرف اًم٤ًمسم
(3)

. 

 وطمتك ًمق يم٤مٟم٧م ورىم٦م واطمدة يمت٥م ومٞمٝم٤م آي٦م أو آي٤مت جي٥م رومٕمٝم٤م.

 ىم٤مل اًمرُمكم اًمِم٤مومٕمل:

                                                                                                                                 

وسمٕمض  اعمًٚمٛملم يرى أن يٙمقن  اعمّمحػ أقمغم ُمـ ه٤مُم٦م اإلٟم٤ًمن، ويًتٜمٙمر ووع اعمّم٤مطمػ ذم ظمزاٟم٤مت أو  (1)

 رومقف شمرشمٗمع قمـ إرض سم٠مىمؾ ُمـ ذًمؽ.

 (.4/11ومت٤موى إؾمالُمٞم٦م: )  (1)

وٟمٔمرا ٕن ًمٚمٕمرف وٟمٔمر اًمٜم٤مس ُمدظمال ذم ُمقوقع اطمؽمام اعمّمحػ: وم٘مد وضمٝم٧م ؾم١مآ قمٛمٚمٞم٤م إمم ذحي٦م ُمـ  (1)

وقمغم أٟم٤مس خمتٚمٗملم،  _يمتجرسم٦م ورصد ًمٚمٕمرف  وٟمٔمر اًمٜم٤مس وُمِم٤مقمرهؿ اًمٕمٗمقي٦م دم٤مه اعمّمحػ _ٛمعاعمجت

وجمٛمققم٤مت ُمـ اعمٕمٚمٛملم واًمٓمالب صٖم٤مرا ويم٤ٌمرا، ومٙم٤مدوا  جيٛمٕمقن قمغم ُم٤م ذيمرت، سمحٞم٨م يًتٜمٙمرون سمِمدة 

غم اؾمتٜمٙم٤مر ووٕمف ووٕمف قمغم اًمرومقف اًمًٗمٚمٞم٦م، ويمٚمام ارشمٗمع ىمؾ اؾمتٜمٙم٤مرهؿ، وم٤مًمرف اًمًٗمكم واًمذي سمٕمده امجٕمقا قم

قمٚمٞمف، صمؿ وٕمػ اؾمتٜمٙم٤مرهؿ ىمٚمٞمال ذم اًمرف اًمث٤مًم٨م، ووٕمػ أيمثر ذم اًمراسمع، واٟمتٝمك اؾمتٜمٙم٤مرهؿ شم٘مري٤ٌم ذم اًمرف 

 اخل٤مُمس، إٓ أن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل: إومْمؾ أن يٙمقن ذم أقمغم رف.
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(وىمقًمف وشمرك رومٕمف اعمراد ُمٜمف أٟمف إذا رأى ورىم٦م ُمٓمروطم٦م قمغم إرض طمرم قمٚمٞمف شمريمٝم٤م)
(1)

. 

وىم٤مل اًمديمتقر ص٤مًمح اًمرؿمٞمد: )وىمد ُمر ذم ُم٠ًمًم٦م شمرك اعمّمحػ قمغم إرض أن ُمـ أهؾ 

حق ورىم٦م قمٚمٞمٝم٤م سمًؿ اهلل ٟماًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مقل سمٛمٜمع ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ سح سمٕمْمٝمؿ سمقضمقب رومع 

قمـ آُمتٝم٤من(
(2)

. 

دم ُم٤ٌمٓة أو يمًؾ: وإذا ووع اعمّمحػ قمغم إرض حل٤مضم٦م وًمٞمس سم٥ًٌم آُمتٝم٤من أو قم

 ٓ ؾمٞمام إن يم٤مٟم٧م اًمٗمؽمة يًػمة. ومال سم٠مس طمٞمٜمئذ،

سمـ سم٤مز: )ووٕمف قمغم حمؾ ُمرشمٗمع أومْمؾ ُمثؾ اًمٙمرد أو اًمرف ذم قمٌد اًمٕمزيز اًمِمٞمخ ىم٤مل 

اجلدار وٟمحق ذًمؽ مم٤م يٙمقن ُمرومققم٤ًم سمف قمـ إرض، وإن ووٕمف قمغم إرض ًمٚمح٤مضم٦م ٓ 

ًم٘مّمد آُمتٝم٤من قمغم أرض ـم٤مهرة سم٥ًٌم احل٤مضم٦م ًمذًمؽ يمٙمقٟمف يّمكم وًمٞمس قمٜمده حمؾ 

ع أو أراد اًمًجقد ًمٚمتالوة ومال طمرج ذم ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل، وٓ أقمٚمؿ سم٠مؾم٤م ذم ذًمؽ، ًمٙمٜمف ُمرشمٗم

إذا ووٕمف قمغم يمرد أو قمغم وؾم٤مدة وٟمحق ذًمؽ أو ذم رف يم٤من ذًمؽ أطمقط، وم٘مد صم٧ٌم قمٜمف 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م اًمتقراة عمراضمٕمتٝم٤م سم٥ًٌم إٟمٙم٤مر اًمٞمٝمقد طمد اًمرضمؿ ـمٚم٥م 

٧م اًمتقراة قمٚمٞمف وأُمر ُمـ يراضمع اًمتقراة طمتك وضمدوا أي٦م اًمتقراة وـمٚم٥م يمرؾمٞم٤م وووٕم

اًمداًم٦م قمغم اًمرضمؿ وقمغم يمذب اًمٞمٝمقد، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمتقراة ينمع ووٕمٝم٤م قمغم يمرد عم٤م ومٞمٝم٤م 

 ،قمغم اًمٙمرد ٕٟمف أومْمؾ ُمـ اًمتقراةُمـ يمالم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وم٤مًم٘مرآن أومم سم٠من يقوع 

سمِم٧م جمٛمقع ُمٚمٗمقف يقوع  واخلالص٦م: أن ووع اًم٘مرآن قمغم حمؾ ُمرشمٗمع يمٙمرد، أو

                                                 

 (. 111/ 1( واٟمٔمر طمقار اًمنمواين: )191/  1َّن٤مي٦م اعمحت٤مج: ) (1)

 .114صاعمتحػ ذم أطمٙم٤مم اعمّمحػ  (1)
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ومقىمف، أو رف ذم ضمدار أو ومرضم٦م هق إومم واًمذي يٜمٌٖمل، وومٞمف رومع ًمٚم٘مرآن وشمٕمٔمٞمؿ ًمف 

واطمؽمام ًمٙمالم اهلل، وٓ ٟمٕمٚمؿ دًمٞمال يٛمٜمع ُمـ ووع اًم٘مرآن ومقق إرض اًمٓم٤مهرة اًمٓمٞم٦ٌم قمٜمد 

احل٤مضم٦م ًمذًمؽ(
(1)

. 

 .فوق غره من الؽتب دصحف: جعل الثاينادطؾب ا

 : ًممضمري آداب اًمٕمٚمامء واعمتٕمٚمٛملمضم٤مء ذم يمت٤مب 

ضمالًمتٝمؿ، ومٞمْمع )ويراقمل إدب ذم ووع اًمٙمت٥م سم٤مقمت٤ٌمر قمٚمقُمٝم٤م وذومٝم٤م وُمّمٜمٗمٞمٝم٤م أو 

اًمٙمريؿ ضمٕمٚمف أقمغم اًمٙمؾ، صمؿ يراقمل اًمتدري٩م، وم٢من يم٤من ومٞمٝم٤م اعمّمحػ ، إذاف أقمغم اًمٙمؾ

ذم صدر  ن يٙمقن ذم ظمريٓم٦م ذات قمروة ذم ُمًامر، أو وشمد ذم طم٤مئط ـم٤مهر ٟمٔمٞمػأوإومم 

اعمجٚمس، صمؿ يمت٥م احلدي٨م اًمٍمف، صمؿ شمٗمًػم اًم٘مرآن صمؿ شمٗمًػم احلدي٨م، صمؿ أصقل اًمديـ، 

صمؿ أصقل اًمٗم٘مف، صمؿ اًمٜمحق واًمتٍميػ، صمؿ أؿمٕم٤مر اًمٕمرب، صمؿ اًمٕمروض. وم٢من اؾمتقى يمت٤مسم٤من 

ذم ومـ أقمغم أيمثرمه٤م ىمرآٟم٤ًم أو طمديث٤ًم(
(2)

. 

طمتك  سم٤ًم وٓ ؿمٞمئ٤ًم ظمٓمػمًا وٓ طم٘مػماً ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: )وٓ يْمع ومقىمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٙمت٥م، وٓ صمقو

(..ٜمقٟم٤ًم قم٤مًمٞم٤ًم ًم٤ًمئر اًمٙمت٥م وهمػمه٤مهبذا حمٗمقفم٤م ًُمٙم نيٙمق
(3)

. 

                                                 

 (.9/189جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م: )  (1)

 (.1/11آداب اًمٕمٚمامء واعمتٕمٚمٛملم: ) (1)

 .177اًمتذيم٤مر ص (1)
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 ،سمٓمري٘م٦م قمِمقائٞم٦م ُمٌٕمثرة اًمقوعيٙمقن أن ٓ  وإذا يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ ومقق سمٕمْمٝم٤م ومػماقمك

ُمٜمف اجلٚمد وسمٕمْمٝم٤م ئمٝمر وسمٕمْمٝم٤م ئمٝمر سم٤مًمٕمرض،  ذم اًمٓمقل وسمٕمْمٝم٤مسمٕمْمٝم٤م  يم٠من يقوع

 اًمقرق.ُمٜمف ضمٝم٦م 

أو  ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مزل أو اعم٤ًمضمدُمٜمً٘م٦م وُمرشم٦ٌم سم٘مدر اإلُمٙم٤من يٜمٌٖمل أن شمٙمقن سمؾ 

اًمذي ٜمٔمؿ اعموسم٤مًمِمٙمؾ اجلٛمٞمؾ ، وقمغم ُمـ يِم٤مهده٤م وهل همػم ُمٜمً٘م٦م أن يرشمٌٝم٤م اعمدارس

 وضمؾ. يٌٕم٨م اًمراطم٦م ذم ٟمٗمس اًمرائل، ومٝمذا ُمـ إدب واًمتٕمٔمٞمؿ واإلضمالل ًمٙمت٤مب اهلل قمز

 

 .ضع أوراق ادصحف يف صؼوق اجلدرانٓ ي: ثالثادطؾب ال 

قمغم  ُمٚم٘م٤مة اًمتل جيده٤مواقمت٤مد سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم ووع إوراق اًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م 

، وهذا وإن اعمٕمٚم٘م٦م سم٤مجلدران أو قمغم اًمٜمقاومذ أو ظمٚمػ إًمقاح ،ذم ؿم٘مقق اجلدرانآرض 

، سمحٞم٨م شمداس سم٤مٕرضمؾ يم٤من ووٕمٝم٤م سمتٚمؽ إُم٤ميمـ أومْمؾ ُمـ شمريمٝم٤م ُمٚم٘م٤مة قمغم إرض

هٜم٤مك  إن مل يٙمـ: يْمٕمٝم٤م ذم ُمٙم٤من ٓئؼ هب٤موًمٙمـ ٓ خترج اًمِمخص ُمـ دائرة اًمت٘مّمػم طمتك 

 شمٚمح٘مف.ؿمديدة  ُمِم٘م٦م يٛمٜمٕمف أو ُم٤مٟمع 

: )وإذا اطمتٞم٩م ًمتٕمٓمٞمؾ سمٕمض أوراق اعمّمحػ ًمٌالء وٟمحقه ومال جيقز ووٕمف ًٞمقـملىم٤مل اًم

متزي٘مٝم٤م عم٤م ومٞمف ُمـ شم٘مٓمٞمع احلروف  ذم ؿمؼ أو همػمه ًمٞمحٗمظ، ٕٟمف ىمد يً٘مط ومٞمقـم٠م، وٓ جيقز

وشمٗمرىم٦م اًمٙمٚمؿ وذم ذًمؽ ازدراء سم٤معمٙمتقب(
(1)

. 

                                                 

 (.1/171اٟمٔمر اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمًٞمقـمل: )  (1)
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ىم٤مل أسمق اًمْمٞم٤مء: )ويٜمٌٖمل أن ٓ جيٕمٚمف ذم ؿمؼ: ٕٟمف ىمد يً٘مط ومُٞمٛمتٝمـ(و
(1)

. 

 

فإوىل أن يؽون حتته قطعة  إذا ُوضع ادصحف عذ كافذة أو جدار :الرابع ادطؾب

 .قامش

اعمّمحػ ذم يمقة ـم٤مهرة ُمـ همػم ومرش، ًمٙمـ إومم سمٗمرش، ىم٤مل اهلٞمتٛمل: )وجيقز ووع 

(أومم ُمٜمف وأومْمؾ و
(2)

. 

غم وقمغم ُمدى شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمٙمت٤مب رهبؿ وقم وهذا دًمٞمؾ قمغم دىم٦م اًم٤ًمسم٘ملم ذم اطمؽمام اعمّمحػ

ذوىمٝمؿ اًمرومٞمع وإطم٤ًمؾمٝمؿ اعمرهػ
(3)

هذا إُمر سمحٞم٨م جيٕمؾ اعمّمحػ  ٖمٗمٚمقا قمـومٚمؿ ي،  

 .اًمٌالط  أٟمقاع إدراج اعمتخذة ُمـو فقروماًم أن ، وُمثٚمفُم٤ٌمذةأو احلجر قمغم اجلدار 

                                                 

 (.111/ 1( واٟمٔمر حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م: )1/118طم٤مؿمٞم٦م َّن٤مي٦م اعمحت٤مج:)  (1)

 (.111 / 1اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م: )(1)

ئمـ سمٕمض اًمٜم٤مس أن ُم٤م يًٛمك ب)إشمٙمٞم٧م( أول ُمـ قمرومف إورسمٞمقن، وُم٤م قمٚمٛمقا أن ومـ اًمٚم٤ٌمىم٦م وإدب  (1)

وطمًـ اًمتٍمف ُمع أظمريـ واطمؽماُمٝمؿ وقمدم اعم٤ًمس سمٛمِم٤مقمرهؿ، ويمذًمؽ ومـ اًمؽمشمٞم٥م واًمتٜمٔمٞمؿ: هق ُم٤م ضم٤مء 

ؾمالم ُمـ سمر اًمقاًمديـ واًمتٚمٓمػ ُمٕمٝمام طمتك يٛمٜمع سمف اإلؾمالم ، وم٤مٕدب اًمرومٞمع وىمٛم٦م اًمٚم٤ٌمىم٦م آضمتامقمٞم٦م ُم٤م أُمر سمف اإل

 ُمـ ىمقل) أف( هلام.

ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ إيمرام اًمْمٞمػ وآطم٤ًمن إمم اجل٤مر واًمٕمٓمػ قمغم إيت٤مم واًمٚمٓمػ ُمع اًمٗم٘مراء وقمٞم٤مدة  

 =. اباعمرى، واطمؽمام اًمٙمٌػم،  ورْح٦م اًمّمٖمػم واًمْمٕمٞمػ واًمدو
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، وٓ يقوع ُم٤ٌمذة قمغم ٦مٟمٔمٞمٗم قمغم ىمٓمٕم٦م ىمامش أو ومرؿم٦مّمحػ اعمٙمقن أن يومٞمٜمٌٖمل 

ُمـ (، أوطمتك اًمؼمؾمالن)و (اًمناُمٞمؽ)واًمٌالط اًمٕم٤مدي أُمـ ٝم٤م، إطمج٤مر وُم٤م ؿم٤مهب

 .اجلراٟمٞم٧م أواًمرظم٤مم

ديء رومال ُيت٤مر ًمف اًم ،اًمٜمقع اجلٞمد اًم٘مامش ُمـُمـ ٓمٕم٦م ٘مشمٚمؽ اًمأن شمٙمقن أيْم٤م ويٜمٌٖمل 

ٟمقاع اًمٗمرش اعمقضمقد ٓمٕم٦م ُمـ أومْمؾ أهق أن شمٙمقن شمٚمؽ اًم٘مذم ذًمؽ  ٞمص، واًمْم٤مسمطرظمواًم

وُيت٤مر ، ذم اًمٖمرف واًمٗم٤مظمراًمًج٤مد اًمٖم٤مزم يقوع ومال ، ًتٓم٤معاعم رذم اعمٜمزل قمغم ىمد

 .و اًم٘مديؿاًمرظمٞمص أ(اًمرديء واعمقيمٞم٧م)ُمثؾ : ًمٚمٛمّمحػ ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٜمقع اًمردي

 

                                                                                                                                 

آداب اعم٤ًمضمد وآداب اعمج٤مًمس وآداب اًمًالم، ويمذًمؽ آداب  ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم آداب يمؾ رء سمحًٌف، ومٝمٜم٤مك= 

اًمتٕم٤مُمؾ واًمٌٞمع واعمح٤مدصم٦م واًمزي٤مرة وإيمؾ.. ويمذًمؽ ُم٤م طم٨م قمٚمٞمف ُمـ آسمت٤ًمُم٦م اجلٛمٞمٚم٦م، واعمداقم٦ٌم اًمٚمٓمٞمٗم٦م 

 واهلدي٦م واًمّمدىم٦م واًمٌِم٤مرة، وهمػمه٤م .

 ٥م واًمٜمٔم٤موم٦م ..إًمخ .ويمذًمؽ ُم٤م طم٨م قمٚمٞمف ُمـ اشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ، وآطم٤ًمن ومٞمف، وضمقدة اًمّمٜمٕم٦م واًمؽمشمٞم 

هلذا اجل٤مٟم٥م: ومٜمٝمك قمـ شمٜم٤مضمل آصمٜملم دون اًمث٤مًم٨م اطمؽماُم٤م  وَّنك قمـ أؿمٞم٤مء ىمد شمٙمقن يًػمة طمٗم٤مفم٤م ووٌٓم٤م

عمِم٤مقمره، وَّنك قمـ اًم٘مران سملم اًمتٛمرشملم قمٜمد إيمؾ ُمع أظمريـ، وأظمذ ُمٜمف سمٕمض اًمٕمٚمامء قمدم شمٙمٌػم اًمٚم٘مٛم٦م أيْم٤م، 

ُمر أن يْمع اًمِمخص يده قمغم ومٛمف قمٜمد اًمتث٤مؤب، وأن يٙمػ ضمِم٤مءه، وَّنك قمـ اجلٚمقس سملم اصمٜملم سمٖمػم إذَّنام، وأ

وأُمر سم٤مًمٜمٔم٤موم٦م واًمتجٛمؾ وشمرضمٞمؾ اًمِمٕمر واًمٚمحٞم٦م، وأُمر سم٤مًمٓمٞم٥م واًمًقاك، وهمػمه٤م اًمٙمثػم سمحٞم٨م ًمق أردٟم٤م مجٕمٝم٤م  

 ُمع أدًمتٝم٤م خلرضمٜم٤م سمٙمت٤مب ًمٓمٞمػ.

ذم اخلٚمؼ وأدب ضمؿ وذوق رومٞمع ًمدى ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٛمقًمٞم٦م واًمٕمدل اًمت٤مم واًمتقازن  اًمدىمٞمؼ،  مم٤م يدل قمغم ؾمٛمق 

 أهؾ اإلؾمالم وذم شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٝمؿ، وهٜم٤م أيْم٤م ٟمجد ىمٛم٦م إدب واًمٚم٤ٌمىم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّمحػ.
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 .: الدخول به لؾخالءخلامسادطؾب ا

: ومال ؿمؽ ذم حتريٛمف ىمٓمٕم٤ًم، وٓ طم٤مضم٦مأُم٤م دظمقل اخلالء سمٛمّمحػ ُمـ همػم ىم٤مل اعمرداوي: )

يتقىمػ ذم حتريٛمف قم٤مىمؾ(
(1)

. 

: )ومال جيقز ًمف أن يدظمؾ احلامم واعمّمحػ ُمٕمف، وم٘مد ىم٤مل _رْحف اهلل _وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ْحٞمد

يمت٤مب اهلل، سمؾ يْمٕمف ذم ُمٙم٤من أُملم ظم٤مرج حمؾ  اًمٕمٚمامء: حيرم أن يدظمؾ اًمرضمؾ احلش وُمٕمف

ىمْم٤مء احل٤مضم٦م(
(2)

. 

سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ُم٤م طمٙمؿ اًمنمع ذم ٟمٔمريمؿ ومْمٞمٚم٦م : ) _رْحف اهلل _وؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

ـْ يدظمٚمقن دروات اعمٞم٤مه وذم ضمٞمقهبؿ إُم٤م ُمّم٤مطمػ أو أوراق ومٞمٝم٤م ذيمر أو  اًمِمٞمخ ذم َُم

 (.طمدي٨م أرضمق هبذا إوم٤مدة؟

سح يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من ذًمؽ  أُم٤م دظمقهلؿ سم٤معمّم٤مطمػ وم٢مٟمف ىمد)وم٠مضم٤مب رْحف اهلل شمٕم٤ممم: 

(..طمرام وأٟمف ٓ جيقز ًمإلٟم٤ًمن أن يدظمؾ اعمراطمٞمض وُمٕمف ُمّمحػ شمٙمرياًم ًمٚمٛمّمحػ
(3)

. 

وىم٤مل اًمديمتقر ص٤مًمح اًمرؿمٞمد: )ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ظمٓمر إدظم٤مل اعمّمحػ ذم 

ًمٙمقن اًمدظمقل سمف ُمع اٟمتٗم٤مء اًميورة ضسم٤ًم ُمـ آُمتٝم٤من أُم٤ميمـ اًمتخكم ًمٖمػم ضورة، 

(..ًمٚمٛمّم٤مطمػ، وإظمالًٓ سمام جي٥م ًمف ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ
(4)

. 

                                                 

 (.1/94اإلٟمّم٤مف: )  (1)

 .914اًمٗمت٤موى واًمدروس ذم اعمًجد احلرام ص (1)

 (.1/111ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب: )  (1)

 .89اعمتحػ ذم أطمٙم٤مم اعمّمحػ ص  (4)
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قوع يم  ظمٚمف ًمٖمرض آظمرد إٟمام ىمْم٤مء احل٤مضم٦م، و يم٤من اًمدظمقل إمم اخلالء ًمٞمس ُمـ أضمؾ وًمق

 .وم٢مٟمف ي٠مظمذ ٟمٗمس احلٙمؿ روج هيٕم٤م:واخل أظمذ رء ُمٜمفرء ومٞمف أو 

سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سمتحريؿ إدظم٤مل اعمّمحػ إمم اخلالء وُم٤م ذم  : )سمؾ سحذم اعمتحػ ىم٤مل

طمٙمٛمف: يًتقي ومٞمف طم٤مل ىم٤مصد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م، وطم٤مل ُمـ دظمٚمف ًمٖمرض آظمر يم٠مظمذ رء ُمٜمف 

ُمثاًل، سمؾ أحلؼ سمٕمْمٝمؿ سم٤محلٙمؿ اعمذيمقر طمٙمؿ يمؾ ُمٙم٤من دينء(
(1)

. 

حل٤مضم٦م سمؾ وٓ يٜمٌٖمل جمرد اًم٘مرب ُمـ احلامم إذا يم٤من سمٞمده ُمّمحػ، إٓ إذا يم٤من ُمْمٓمرا أو 

، قمغم أن يٌٕمد قمـ احلامم ُمٝمٛم٦م، يم٠من يٜمتٔمر اسمٜمف اًمّمٖمػم اًمذي ُيِمك قمٚمٞمف ذم احلامُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م

 .ُم٤ًموم٦م يم٤مومٞم٦م وٓ يٙمقن ُمالص٘م٤م ًمف

 .الدخول باجلوال ذي ادصحف إىل اخلالء :ادطؾب السادس  

ُمٗمتقطم٤م إذا يم٤من ذم احلامم حتريؿ اًمدظمقل سم٤مجلقال  ٞمف اًمديمتقر ومٝمد اًمٞمحٞمك هقًماًمذي ظمٚمص إ

 قمغم اًمِم٤مؿم٦م صمؿ يدظمؾ سمف.اًمٙمريؿ ٦م اًم٘مرآن غم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، سمحٞم٨م شمٔمٝمر صٗمحقم

 ٝمٞم٦م(: ٘مُم٤ًمئٚمف اًمٗم )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اجلقال. ف:ىم٤مل ذم يمت٤مسم

)يٜمٌٖمل اًمتٗمريؼ سملم طم٤مل شمِمٖمٞمؾ اًمؼمٟم٤مُم٩م سمحٞم٨م شمٔمٝمر أي٤مت قمغم ؿم٤مؿم٦م اجلقال، وسملم 

 طم٤مل قمدم اًمتِمٖمٞمؾ.

                                                 

 .91صحػ ذم أطمٙم٤مم اعمّمحػ (اعمت1)
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اًمدظمقل سمف يم٤مًمدظمقل سم٤معمّمحػ، ويٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل اًمدظمقل ومٗمل احل٤مل إومم: يٕمتؼم 

سمّمٗمح٦م ُمـ اعمّمحػ أو ورىم٦م ومٞمٝم٤م آي٤مت، وذًمؽ ٕن احلٙمؿ ًمٚمٔم٤مهر وم٘مط، أُم٤م ؾم٤مئر 

 اعمّمحػ ذم اجلقال ومٝمق يمحٙمؿ احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

وأُم٤م احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م: ومال يٕمتؼم دظمقًٓ سم٤مًم٘مرآن إمم اخلالء ٟمٔمرًا إمم قمدم فمٝمقر شمٚمؽ أي٤مت، 

ل هٜم٤م: سمؾ هل ُمقضمقدة يم٤معمّمحػ اًمقرىمل اعمٖمٚمؼ، ٕن اعمّمحػ اًمقرىمل شمقضمد سمف وٓ ي٘م٤م

أي٤مت طم٘مٞم٘م٦م حمًقؾم٦م، وأُم٤م أي٤مت هٜم٤م ومٝمل قم٤ٌمرة قمـ ذسمذسم٤مت ممٖمٜمٓم٦م ٓ ختتٚمػ قمـ 

ٖمٞمؾ همػمه٤م ُم٤م داُم٧م ذم ذايمرة اجلقال أو ذايمرة احل٤مؾمقب، ومال شمتِمٙمؾ طم٘مٞم٘متٝم٤م إٓ طملم شمِم

ُمٕمف قمنمات إطمرف اعمٌٕمثرة واًمتل يٛمٙمـ شمِمٙمٞمٚمٝم٤م آي٦م  ويٛمٙمـ اًمتِمٌٞمف هٜم٤م سمٛمـ، اًمؼمٟم٤مُم٩م

ُمـ يمت٤مب اهلل أو يمٚمامت أظمرى، ومٛمثؾ شمٚمؽ إطمرف ٓ شم٠مظمذ طمٙمؿ اعمّمحػ ُم٤م داُم٧م 

يمذًمؽ(
(1)

. 

 

 .ادعايص والؼاذورات أماكندصحف يف الدخول با :السابع ادطؾب

، ودور اًمًٞمٜمام اًمٚمٖمق واًمٖمٜم٤مء، ويمذًمؽ اعم٤ًمرح واعمالهلأُم٤ميمـ  ذم٤معمّمحػ سمٓ يدظمؾ 

 قاٟم٤مت أو طمدائ٘مٝم٤م،شمقاضمد احلٞم وأ اًم٘مامُم٦م اعمزاسمؾ وُمقاوع أُم٤ميمـ  ويمذًمؽ ٓ يدظمؾ سمف إمم 

 ُمـ شمٚمؽ إُم٤ميمـ. وٓ يقوع ىمري٤ٌم

                                                 

 .41اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اجلقال، ُم٤ًمئٚمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م ص (1)
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ويمذًمؽ ٓ يدظمؾ ُمٙم٤مٟم٤م شمًٛمع ومٞمف اعمقؾمٞم٘مك، أو ومٞمف ُمـ يدظمـ، أو يتٙمٚمؿ سم٤مًمٗمًؼ 

 واعمٕمّمٞم٦م.

 ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم ـ رْحف اهلل ـ :

ٟمف يمالم رسمٜم٤م قمز وضمؾ ومال ٟمٚم٘مٞمف ذم إؾمقاق جي٥م قمٚمٞمٜم٤م اطمؽمام اعمّمحػ ٕ ٟمفأف )وهبذا ٟمٕمر

ٝمـ ٟمف أُمر قمٔمٞمؿ أن متت٤م يٙمقن ومٞمف اُمتٝم٤من ًمٚم٘مرآن أسمدا ٕوٓ ذم إُم٤ميمـ اًم٘مذرة وٓ ٟمٗمٕمؾ ؿمٞمئ

ٟمٗمع أطمًـ اًمٙمالم وأصدق اًمٙمالم وأٙمالم وذف اًمأيمالم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وهق 

اًمٙمالم(
(1)

. 

 : _رْحف اهلل _قمٌداهلل اًم٤ًٌمموىم٤مل اًمِمٞمخ 

وىمدؾمٞمتف ُمـ ، ومٞمف وضمقب شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن واطمؽماُمف، وأن يٌٕمد قمـ يمؾ ُم٤م يٛمس يمراُمتف) 

إُمٙمٜم٦م اًم٘مذرة، واعمح٤مل اعمحرُم٦م، ُمـ جم٤مًمس اًمٚمٝمق، واًمٖمٜم٤مء، واًمٗمحش، واعمٜم٤مفمر اعمزري٦م 

(واًمّمقر اعمحرُم٦م
(2)

. 

اًمديمتقر ص٤مًمح اًمرؿمٞمد: )سمؾ سح سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سمتحريؿ إدظم٤مل اعمّمحػ  اًمِمٞمخ  ىم٤ملو

يمحاممسمؾ أحلؼ سمٕمْمٝمؿ سم٤محلٙمؿ اعمذيمقر طمٙمؿ يمؾ ُمٙم٤من دينء  ..الء وُم٤م ذم طمٙمٛمفإمم اخل
(3)

 

                                                 

 (.117/ 1) اًمنمح اعمختٍم قمغم سمٚمقغ اعمرام: (1)

 (.189/ 1شمقوٞمح إطمٙم٤مم ُمـ سمٚمقغ اعمرام: ) (1)

 ي٘مّمد سم٤محلامم هٜم٤م ُم٤م أقمد ًمٚمتٜمٔمٞمػ وآهمت٤ًمل وًمٞمس احلامم اًمذي شم٘م٣م سمف احل٤مضم٦م. (1)



 

 

 

61 

ؾمٓمٌؾ ُمثاًل، إذ يٕمد إدظم٤مل اعمّمحػ ذم إزري٦ٌم طمٞمقان، وووومٜمدق، وُمٚمٝمك، وسمٞم٧م فم٤ممل، 

(هذه وأُمث٤مهل٤م ضسم٤ًم ُمـ آُمتٝم٤من ًمٚمٛمّمحػ
(1)

. 

اًمتل شمٕملم  ُمـ إُمقر ٕٟمف  سمالد اعمًٚمٛملم ومج٤مئز،اعمقضمقدة ذم دق٤مووع اعمّمحػ ذم اًمٗمٜم أُم٤م

وذب وًمٙمـ إذا يم٤من اًمٗمٜمدق يٖمٚم٥م قمغم رواده ومٕمؾ اعمٕم٤ميص قمغم ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ، 

يمام ذم سمالد اًمٗمًؼ واًمٗمجقر، ومال ؿمؽ أن  أقمد ًمذًمؽ،، أو ٙم٤مب اعمقسم٘م٤متوارشماخلٛمقر 

 ا، ومال جيقز أسمدإراذل اعمجرُملم إُم٤ميمـ وه١مٓء شمٚمؽ  اعمّمحػ يٜمزه أن يٙمقن ىمري٤ٌم ُمـ

أو ُمراىمص ومٞمٝم٤م  وم٤مطمِم٦م أو أن يقوع اعمّمحػ ذم همروم٦م ينمب هب٤م اخلٛمر أو شمرشمٙم٥م ومٞمٝم٤م

 .أهم٤مين وُمٕم٤مزف واظمتالط

ذم شمٚمؽ احل٤مؾم٥م قمغم اعمّمحػ  ظمذ طمٙمؿ اعمّمحػ: ومتح اجلقال وأضمٝمزةويمذًمؽ ي٠م

سمؾ  _يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف _ؾمٓمٌؾ وٟمحقه٤م زري٦ٌم طمٞمقان أو إيمام ي٠مظمذ طمٙمؿ ومتحف ذم  إُم٤ميمـ،

طمرم  اًمذياعمرطم٤مض ُمـ  ٟمتٜم٤م أقمٔمؿ  واعمقسم٘م٤مت هذه إُم٤ميمـ اًمتل شمرشمٙم٥م ومٞمٝم٤م اًمٗمقاطمش

ؿمؽ أن  ٓ وه١مٓء اعمجتٛمٕملم ذم شمٚمؽ إُم٤ميمـ _يمام ُمر سمٜم٤م _ اًمدظمقل سم٤معمّمحػ ومٞمفاًمٕمٚمامء 

ذم زُم٤مٟمٜم٤م ٓ ؾمٞمام  أومْمؾ ُمٜمٝمؿ ض اطمٞماعمروزري٦ٌم احلٞمقاٟم٤مت أـمٝمر ُمٜمٝمؿ، سمؾ طمتك  ؾمٓمٌؾاإل

أُم٤م رى ومٞمٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م وٓ يِمؿ ُمٜمٝم٤م رائح٦م، ر ومٞمٝم٤م اعم٤مء واعمٜمٔمٗم٤مت سمحٞم٨م ٓ يُ واًمتل يٙمثهذا 

، واًمٜمج٤مؾم٦م قاطمش واعمقسم٘م٤مت واخل٦ًمومتٗمقح ُمٜمٝمؿ وُمـ أُم٤ميمٜمٝمؿ روائح اًمٗمإراذل ه١مٓء 

قي٦م أقمٔمؿ ذا ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م احلًٞم٦م اعمٕمٜم
(2)

 وم٤مًمدظمقل قمغم ه١مٓء احلث٤مًم٦م ُمـ اًمٌنم  

                                                 

 .91اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص  (1)

 (.14/  1اٟمٔمر:إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:)(1)
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 ظم٤مرضم٦م قمـ َّٕن٤م حم٤مدة ًمٙمت٤مب اهلل ،ٝمؿ أؾمقأ ُمـ اًمدظمقل إمم اعمراطمٞمضأُم٤ميمٜمذم سم٤معمّمحػ 

 ـم٤مقمتف واُمتث٤مل أواُمره، واهلل اعمًتٕم٤من.

 

 .هابطةأو روايات شقئة جفاز هلو أو جمالت ٓ يوضع ادصحف قرب الثامن: ادطؾب 

يقوع وٓ ، يم٤مٔٓت اعمقؾمٞم٘مٞم٦م، أو ىمري٤ٌم ُمٜمف يقوع اعمّمحػ قمغم ضمٝم٤مز هلقجيقز أن ٓ 

إذا يم٤من يٗمتح قمغم ىمٜمقات شمٔمٝمر اًمٜم٤ًمء اعمتؼمضم٤مت واعمقؾمٞم٘مك  ، سمؾ وٓ ىمري٤ٌم ُمٜمف،قمغم اًمتٚمٗم٤مز

 سمؾ وٓ يقوع ذم شمٚمؽ اًمٖمروم٦م ُمٓمٚم٘م٤م.واعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م، 

اجلٝم٤مز قمغم اعمقؾمٞم٘مك أو أومالم وُمًٚمًالت وشمرك اعمّمحػ ومقىمف أو وم٢مذا ووع أصمٜم٤مء شمِمٖمٞمؾ 

 ىمرسمف دون ُم٤ٌمٓة واهتامم: ومال ؿمؽ سمحرُم٦م هذا اًمٗمٕمؾ سمؾ وظمٓمقرشمف قمغم ديـ اًمِمخص.

ىمرب اًمتامصمٞمؾ وإصٜم٤مم واحلٞمقاٟم٤مت اعمحٜمٓم٦م ومٙمؾ ذًمؽ ٟمجس ُمٕمٜمقي أو  اوٓ يقوع أسمد

 طمز.

ويم٤من  إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمٚم٘م٦م ويزداد إُمر ؾمقءا   ،ات إرواحوذ صقرىمرب  وٓ يقوع أيْم٤م

 أؾمٗمٚمٝم٤م.اعمّمحػ 

 .ٕحذية، ولو كاكت جديدة مل ُتؾبسوضع ادصحف قرب ايٓ   :التاشع ادطؾب

د سمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ أن اعمّمحػ يٜمزه قمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت وم٘مط،  وم٤مًم٘مدر اًمقاضم٥م ًمديف هق إسمٕم٤م

ٟم٥م ضمريٛم٦م يمؼمى وذوٓ ؿمؽ أن ووٕمف ىمرب اًمٜمج٤مؾم٦م اعمّمحػ قمـ أُم٤ميمـ اًمٜمج٤مؾم٦م وم٘مط، 

إن يم٤من ىمري٤ٌم ضمدا ُمـ شمٚمؽ اًمٜمج٤مؾم٦م، وًمٙمـ ٓ سمد أن يٕمٚمؿ أن  قمٔمٞمؿ، ويزداد إُمر ؾمقءا 

 يمؾ ُم٤م ومٞمف اطمت٘م٤مر أو إه٤مٟم٦م أو اؾمتخٗم٤مف، وم٢من اعمّمحػ يٜمزه قمٜمف.
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، ًمف:  وىمد يٕمده اًمٕمرف قم٘مقىم٤م ٤مِمخص طمذاءه ىمرب واًمده أو ُمالص٘ماًمْمع ومال يٚمٞمؼ أن ي 

ؾمط جمٚمًف أو ىمرب وٞمقومف:  ًمٕمد ذًمؽ إؾم٤مءة سم٤مًمٖم٦م، ومٚمٝمذا ويمذًمؽ ًمق ووع إطمذي٦م ذم و

سح سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م  )  :ٟمٔمٞمٗم٦م، سمؾ ىمديٜمزه اعمّمحػ أن يٙمقن ىمرب إطمذي٦م وإن يم٤مٟم٧م 

سم٠مٟمف ٓ جيقز ووع اعمّمحػ قمغم ٟمٕمؾ ٟمٔمٞمػ مل ُيٚمٌس: ٕن سمف ٟمقع اؾمتٝم٤مٟم٦م وقمدم اطمؽمام، 

ُيٛمٜمع ُمـ قمٛمؾ طمروم٦م ظمًٞم٦ًم سمٛمًجد "٤مًمٙمٞم٦م ٟم٘مؾ اعم٘مر ًمف، ىم٤مل اًمٕمز: وٟم٘مٚمف سمٕمض اعم

وٓ ؿمؽ أن اعمّمحػ أقمٔمؿ طمرُم٦م ُمـ اعمًجد، وسح اًمٕمدوي قمغم  "يمخٞم٤مـم٦م ٟمٕمؾ

اخلرر سمحرُم٦م ووع اعمّمحػ قمغم ظمػ أو ٟمٕمؾ وًمق حت٘مؼ ـمٝم٤مرهتام حلرُم٦م اًم٘مرآن..(
(1)

. 

قمـ اعمالسمس اًمداظمٚمٞم٦م واجلقارب وًمق يم٤مٟم٧م ٟمٔمٞمٗم٦م أو  عمّمحػأن يٌٕمد ا جي٥م ويمذًمؽ

ضمديدة، ومال شمالُمًف وٓ شمٙمقن ىمري٦ٌم ُمٜمف اًم٘مرب اًمٜمًٌل اعمٕمتد سمف قمروم٤م، سمحٞم٨م أن اًمٜم٤مفمريـ 

ٓ ُيتٚمٗمقن قمغم اًم٘مقل سم٘مرهب٤م ُمٜمف
(2)

. 

أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمالسمس ُمتًخ٦م وهمػم ٟمٔمٞمٗم٦م ومال ؿمؽ سمحرُمف ووٕمٝم٤م قمغم اعمّمحػ أو   

وم٢من يم٤مٟم٧م ٟمج٦ًم وم٢مَّن٤م شمرىمك إمم يم٤ٌمئر اًمذٟمقب سمؾ ووع اعمّمحػ قمٚمٞمٝم٤م، يمذًمؽ وىمري٤ٌم ُمٜمف، 

 شمٙمقن أؿمد ُمـ ذًمؽ: إن يم٤من قمـ شمٕمٛمد واؾمتخٗم٤مف وحت٘مػم.

 

                                                 

 .781اعمتحػ ذم أطمٙم٤مم اعمّمحػ ًمٚمديمتقر ص٤مًمح اًمرؿمٞمد ص  (1)

ويمذًمؽ ٓ حيٛمٚمٝم٤م سمٞمده ُمع اعمّمحػ، وًمق يم٤مٟم٧م ذم اًمٞمد اًمٞمنى واعمّمحػ سم٤مًمٞمد سم٤مًمٞمٛمٜمك: إٓ حل٤مضم٦م  (1)

 وضورة.
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 .دخال ادصحف يف غرفة الـومإحؽم العاذ:  ادطؾب

قمغم شمالوة  وقمغم وضمف اخلّمقص إن يم٤من يٕملم دظم٤مل اعمّمحػ ذم همروم٦م اًمٜمقمذم إ ٓ سم٠مس 

 ويًٝمؾ شمٜم٤مول اعمّمحػ ُمـ ىمري٥م.وُمراضمٕمتف، اًم٘مرآن 

هؾ جيقز إدظم٤مل اًم٘مرآن إمم سمٞم٧م اًمٜمقم ، واًم٘مراءة ذم ) :اًمدائٛم٦ممم اًمٚمجٜم٦م وهذا ؾم١مال وضمف إ

  (.اًمٗمراش ىمٌؾ اًمٜمقم ، وضمٕمؾ اعمّمحػ ذم شم٤مسمقت طمديد ، ًمٙمـ ذم سمٞم٧م اًمٜمقم ؟

، اًمٗمراش ، إذا مل يٙمـ ضمٜم٤ٌمقم وذم جيقز ًمإلٟم٤ًمن أن ي٘مرأ اًم٘مرآن ذم همروم٦م اًمٜم ومٙم٤من اجلقاب:)

وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف . أ ُمـ اعمّمحػ إذا يم٤من ُمتقوئ٤موأن ي٘مر

(وصحٌف وؾمٚمؿ 
(1)

. 

وٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن يقوع اعمّمحػ قمغم اًمٗمراش ُم٤ٌمذة، وإٟمام يٙمقن ُمرومققم٤م ذم دوٓب 

و سمٞمده ورومٕمف طمذو صدره، أوم٢مذا اطمت٤مج ًمٚم٘مراءة ومٞمف: شمٜم٤موًمف ، أو درج ُمٖمٚمؼ وُمرشمٗمعُمثال، 

 .ىمرأ ومٞمف قمغم يمرؾمٞمف

وقمغم  ،ذم همروم٦م ومٞمٝم٤م ُمّمحػ ُمقاىمٕم٦م اًمرضمؾ ًمزوضمتف ذم سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ  ٤مهٜم٤مك ظمالوميمام أن 

 إذا يم٤من ُمٙمِمقوم٤م وًمٞمس ذم درج أو صٜمدوق أو همالف .وضمف اخلّمقص 

ذم سمٞم٧م ومٞمف ٕىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ يٚمحظ أن ُم٠ًمًم٦م اجلامع اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمرؿمٞمد: ) واعمتتٌع  ىم٤مل

ـ يمؾ ُم٤م اعمّمحػ وإيمراُمف ُمـ آطمتٞم٤مط ًمف قمُمّمحػ حمؾ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ عم٤م ي٘متْمٞمف شمٕمٔمٞمؿ 

، وإن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يم٤من ُمـ ؿم٠مٟمف طمّمقل آسمتذال ًمٚمٛمّمحػ واُمتٝم٤مٟمف وًمق صقرة

                                                 

 (.18/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)
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حيٛمٚمف شمٕمٔمٞمؿ اعمّمحػ قمغم قمدم اًمٜمقم ذم سمٞم٧م ومٞمف ُمّمحػ طمذرا ُمـ طمّمقل طمدث ُمٜمف مل 

 يِمٕمر سمف.

٤ٌمًمٖم٦م ذم ـ ومرق سملم اعمّمحػ اعمًتقر وهمػم اعمًتقر عم٤م ذم اًمًؽم ُمـ اعموُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم

.. وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ؾمٝمؾ ذم ُم٤ًمًم٦م اجلامع ذم سمٞم٧م ومٞمف اًمّمٞم٤مٟم٦م سمخالف اعمٙمِمقف

ُمّمحػ ُمٓمٚم٘م٤م ًمٕمدم ىمّمد آُمتٝم٤من ، وعم٤م روى قمـ اسمـ قم٤ٌمس وقم٤مئِم٦م رى اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ 

ُمـ وضمقد  قن سمٞمقت اعمًٚمٛملم ٓ ختٚماًمتًٝمٞمؾ ذم ووع اعمّمحػ قمغم ومراش اجلامع، وٓ

..(ورة مم٤م جيٕمؾ اًم٘مقل سم٤معمٜمع طمرضم٤مُمّمحػ ، وىمد ٓ شمٙمقن شمٚمؽ اًمٌٞمقت واؾمٕم٦م سم٤مًمي
(1)

. 

  

 .التي بداخؾفا مصحفالطاولة أو الصـدوق  : اجلؾوس عذعرش اديادطؾب احل

يٗمٕمٚمف ، سمؾ ُمـ ُم٤ٌمذة ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ذم حتريؿ اجلٚمقس قمغم اعمّمحػ أو اعمّم٤مطمػ

 اؾمتخٗم٤موم٤م ذم طمؼ اعمّمحػ وم٢مٟمف يٙمٗمر.

ىم٤مل اًمديمتقر ص٤مًمح اًمرؿمٞمد: )ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمرُم٦م اجلٚمقس قمغم اعمّمحػ 

اؾمتخٗم٤موم٤ًم سم٤معمّمحػ يٙمقن ُم٤ٌمذة عم٤م ومٞمف ُمـ اسمتذال اعمّمحػ واُمتٝم٤مٟمف، وأن ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ 

(يم٤مومرًا 
(2)

. 

                                                 

 .491اعمتحػ ص  (1)

 .494ص ( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ1)
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ُمّمحػ، ومٝمذا أيْم٤م مم٤م  ٤م، أو ـم٤موًم٦م ذم درضمٝمُم٤م اجلٚمقس قمغم صٜمدوق سمداظمٚمف ُمّمحػأ

 اًمٕمٚمامء. ُمٜمٕمف 

: ) ٓ ؿمؽ أن شمٕمٔمٞمؿ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ُمـ يمامل اإليامن، ويمامل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملمىم٤مل 

شمٕمٔمٞمؿ اإلٟم٤ًمن ًمرسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وُمد اًمرضمؾ إمم اعمّمحػ أو إمم احلقاُمؾ اًمتل ومٞمٝم٤م 

يمامل اًمتٕمٔمٞمؿ  اعمّم٤مطمػ، أو اجلٚمقس قمغم يمرد، أو ُم٤مص٦م )ـم٤موًم٦م( حتتٝم٤م ُمّمحػ يٜم٤مذم

ًمٙمالم اهلل قمز وضمؾ ..(
(1)

. 

و أيمٞم٤مس ومٞمٝم٤م ُمّم٤مطمػ: سمؾ ىمد شم٠مظمذ طمٙمؿ اجلٚمقس وُمـ سم٤مب أومم اجلٚمقس قمغم يمراشملم أ 

 قمٚمٞمف ُم٤ٌمذة.

 ُمف ْحؾ اًمّمٜمدوق وومٞمف ُمّمحػشمٗم٘مقا قمغم طمرأن قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ا ومم٤م يزيدك ي٘مٞمٜم٤م ذم ذًمؽ

 قمغم همػم ـمٝم٤مرة.

 ىم٤مل اًمٜمقوي:

ذم اًمٗمروق  لريٛمف ىم٤مل أسمق حمٛمد اجلقيٜموومٞمف اعمّمحػ وم٤مشمٗم٘مقا قمغم حتأُم٤م ْحؾ اًمّمٜمدوق ) 

(ويمذا حيرم حتريٙمف ُمـ ُمٙم٤من ازم ُمٙم٤من
(2)

. 

 ويمذًمؽ طمرم يمثػم ُمٜمٝمؿ عمس اًمّمٜمدوق إذا يم٤من سمداظمٚمف اعمّمحػ.

                                                 

 ٟم٘ماًل قمـ ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب. (1)

 (.18/  1اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب:) (1)



 

 

 

67 

ىم٤مل اًمٜمقوي: )حيرم قمغم اعمحدث ُمس اعمّمحػ وْحٚمف ؾمقاء ْحٚمف سمٕمالىمتف أو سمٖمػمه٤م ؾمقاء 

احلقار أو اجلٚمد وحيرم ُمس اخلريٓم٦م واًمٖمالف واًمّمٜمدوق إذا يم٤من ُمس ٟمٗمس اًمٙمت٤مسم٦م أو 

ومٞمٝمـ اعمّمحػ، هذا هق اعمذه٥م اعمخت٤مر، وىمٞمؾ: ٓ حترم هذه اًمثالصم٦م، وهق وٕمٞمػ(
(1)

. 

 

 .يف صـاديق أو كراتني ٓ تؾقق به : ٓ يوضع ادصحفعرش ثاينالادطؾب 

ج٤مئر أو طمٗم٤مفم٤مت اًمًظ ُمثؾ أن شمقوع اعمّم٤مطمػ أو اعمّمحػ ذم يمرشمقن يًتٕمٛمؾ حلٗم

 ٚمٞمؼ سمف وًمق يم٤مٟم٧م ٟمٔمٞمٗم٦م أو ضمديدة.همػم ذًمؽ مم٤م ٓ يو إـمٗم٤مل أو أدوات اًمٜمٔم٤موم٦م

 :ـ طمٗمٔمف اهلل  ـ ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمٙمريؿ اخلْمػم

يٕمٜمل ًمق ضمئٜم٤م سمام يًتٕمٛمؾ ًمٚمٜمٗم٤مي٤مت ضمئٜم٤م سمف ُمـ اعمّمٜمع ضمديد، أو يًتٕمٛمؾ ذم اًمٜمج٤مؾم٤مت )

شمتقؾمده: ٕٟمؽ شمًتّمح٥م ُم٤م صٜمع ُمـ أضمٚمف، ًمٙمٜمف ُم٤م اؾمتٕمٛمؾ ضمديد ُمـ اعمّمٜمع، شم٠مٟمػ أن 

ُم٤م يقوع قمغم إـمٗم٤مل ًمٞمحٗمظ ومٞمٝمؿ  -أقمز اهلل اجلٛمٞمع واعمًجد-يٕمٜمل ًمق قمٜمدك ُمثاًل 

اًمٜمج٤مؾم٤مت قمـ اًمتنب، ووع قمغم إرض ُمـ اًمٙمرشمقن ضمديد، ضمديد ووٕمتف قمغم 

يًٝمؾ قمٚمٞمؽ أن  -ضمؾ وقمال-إرض، وسمٞمدك ُمّمحػ، اعمّمحػ اًمنميػ، يمالم اهلل 

رض وإٓ قمغم هذا وهق ضمديد ُمـ اعمّمٜمع؟ قمغم إرض أؾمٝمؾ سمٙمثػم يٕمٜمل: شمْمٕمف قمغم إ

                                                 

 .118اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن ص (1)
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ٕٟمؽ شمًتّمح٥م أن هذا وإن يم٤من ُمـ ُمقاد ٟمٔمٞمٗم٦م وـم٤مهرة وضمديد ُم٤م اؾمتٕمٛمؾ إٓ أٟمؽ 

( ..شمًتّمح٥م ُم٤م صٜمع ُمـ أضمٚمف
(1)

. 

 

 .ٓ يسك ادصحف قرب أدوات التـظقف كادؽـسة عرش: الثالث ادطؾب

يؽمك  وٓٓ يقوع اعمّمحػ قمٜمد أدوات اًمتٜمٔمٞمػ يم٤معمٙمٜم٦ًم وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م ضمديدة، 

 طمتك ًمق يم٤من ُمرشمٗمٕم٤م أو قمغم ـم٤موًم٦م، ُم٤مدام أٟمف سم٘مرهب٤م.ىمرب ُمقاد اًمتٜمٔمٞمػ يم٤مًمّم٤مسمقن، 

 وٓ يؽمك سم٘مرب اعمٖم٤مؾمؾ وطمٜمٗمٞم٤مت اعمٞم٤مه وًمق يم٤من قمغم ـم٤موًم٦م أو ُمرشمٗمع.

وٓ يؽمك ىمرب إهمراض اعمٌٕمثرة، واعمٜم٤مفمر ، شمٙمـ ٟمٔمٞمٗم٦مىمرب إواين ٓ ؾمٞمام إذا مل يؽمك وٓ 

اًمًٞمئ٦م اًمتل ٓ شمرشم٤مح إًمٞمٝم٤م اًمٜمٗمس، ومال يٜمٌٖمل أن شمٙمقن سمج٤مٟمٌف أؿمٞم٤مء همػم ُمرشم٦ٌم وإن يم٤مٟم٧م 

 ٟمٔمٞمٗم٦م وـم٤مهرة، ومٝمذا ظمالف إومم.

قمـ أدوات اًمٜمٔم٤موم٦م و ،قمـ ُمٙم٤من شمنيح اًمِمٕمرويمذًمؽ يٜمٌٖمل أو جي٥م إسمٕم٤مد اعمّمحػ 

 وهمػمه٤م. ، واعمٜمِمٗم٦م إفم٤مومر، وُم٘مراض ، واعم٘مصاعمِمطوٕؾمٜم٤من، يمٗمرؿم٤مة اواًمتجٛمٞمؾ، 

 أو إجفزة الؽفربائقة. ادطؾب الرابع عرش: ٓ يضعه عذ السقارة مباذة

ومٝمذا ظمالف إومم ٓ ؾمٞمام إن يم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مرة ُمٖمؼمة أو ُمتًخ٦م، وقمغم وضمف اخلّمقص إذا 

س همػم ؿمٗم٤مف سمحٞم٨م ٓ يرى يم٤مٟم٧م اعمدة ـمقيٚم٦م، أُم٤م إذا يم٤من اعمّمحػ ذم طم٘مٞم٦ٌم، أو يمٞم

 ._إن ؿم٤مء اهلل _ويم٤مٟم٧م اعمدة يًػمة ًمٚمح٤مضم٦م ومال سم٠مس اعمّمحػ، 

                                                 

 ذح اعمحرر ذم احلدي٨م )قمـ ـمريؼ اًمِم٤مُمٚم٦م( واٟمٔمر ذح يمت٤مب احل٩م ُمـ صحٞمح ُمًٚمؿ. (1)
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وٓ  ،ػ أو اًمٖم٤ًمًم٦م أو )اؾمٓمقاٟم٦م( اًمٖم٤مزويمذًمؽ ٓ يْمٕمف قمغم اًمثالضم٦م أو سمراد اعم٤مء أواعمٙمٞم

ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه  وإن يم٤من ٓ يٗمتح قمغم رء ومٞمف خم٤مًمٗم٤مت ذقمٞم٦م،يْمٕمف قمغم اًمتٚمٗم٤مز 

 شمٙمـ، َّٕن٤م ٓ شمّمٚمح ًمٚمٛمّمحػ وًمٞم٧ًم حمال ًمف ومٗمٞمف ازدراء إضمٝمزة ٟمٔمٞمٗم٦م أم مل

 .اعمدة ـمقيٚم٦مسم٤معمّمحػ وقمدم ُم٤ٌمٓة، وشمزداد اًمٙمراه٦م يمٚمام يم٤مٟم٧م 

، وٓ يْمٕمف ةأو ُمٖمؼم ٦مهمػم ٟمٔمٞمٗمأو ظمزاٟم٦م قمغم دوٓب أو ذم ظمزاٟم٦م اعمالسمس وأيْم٤م ٓ يْمٕمف   

واًمزواي٤م اًمتل ، وٓ سمج٤مٟم٥م اعمٛمرات ذم خمزن همػم ٟمٔمٞمػ أو ُمٝمٛمؾ، وٓ يْمٕمف قمغم اًمٜمقاومذ

 .ُمـ احلامم ٤مٛمر ىمريٌعميًػم ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سم٠مطمذيتٝمؿ، ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ا

 

 ادطؾب اخلامس عرش: ٓ يضع ادصحف يف اجلقب السػيل.

ىمد يٙمقن اعمّمحػ صٖمػم احلجؿ : ومٞمْمٕمف سمٕمض إؿمخ٤مص ذم اجلٞم٥م اًمًٗمكم، وٓ ؿمؽ 

 .أن هذا ٓ يٚمٞمؼ سم٤معمّمحػ

 قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز:ىم٤مل اًمِمٞمخ 

، أُم٤م ذم اًمريم٦ٌم ومٞمف إه٤مٟم٦م ًمف ٕٟمف قمٜمد اعم٘مٕمدة ، )ٓ يٜمٌٖمل ووٕمف ذم اًمريم٦ٌم، يقوع ذم اًمّمدر

ٞم٥م اًمذي ذم ، وًمذًمؽ يقوع ذم اجلٕرض ، ومال يٜمٌٖمل ووٕمف ذم اًمريم٦ٌموإذا ضمٚمس ص٤مر ذم ا

إرض  ، وإذا ضمٚمس ص٤مر قمغمضمٕمٚمف ذم اًمريم٦ٌم اًمتل قمٜمد ُم٘مٕمدشمف ، أُم٤ماًمّمدر أو حيٛمٚمف سمٞمده

ومال يٜمٌٖمل هذا وٓ يٚمٞمؼ
(1)

. 

                                                 

 . _رْحف اهلل _ذيط ًمٚمِمٞمخ سمٕمٜمقان: ؾمٚمًٚم٦م شمقضمٞمٝم٤مت وٟمّم٤مئح  اإلُم٤مم  اًمٗم٘مٞمد اسمـ سم٤مز (1)
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 عرش: ٓ جيعل ادصحف قريبا من الروائح الؽرهية. ساسالادطؾب 

إذا يم٤من اعمٙم٤من ومٞمف رائح٦م يمرهي٦م ومٞمٜمٌٖمل قمدم إدظم٤مل اعمّمحػ ومٞمف أو شمريمف ىمرسمف سم٘مدر 

 ؾ أو اًمثقم ويمؾ ُم٤م ًمف رائح٦م ؾمٞمئ٦م.اعمًتٓم٤مع، ويمذًمؽ ٓ يؽمك ىمرب اًمٌّم

 

 .ختصقص مؽان  لؾؿصحفعرش:  سابعالادطؾب 

أو ظم٤مدم  :متًف يد ظم٤مدم يم٤مومرأن إذا يم٤من ُُيِمك قمغم اعمّمحػ ُمـ قم٨ٌم إـمٗم٤مل ذم اعمٜمزل أو 

أن يٙمقن ًمٚمٛمّمحػ سمؾ واعمتٕملم ٤مٕومم ومٓ يٕمتٜمل سم٤مًمٓمٝم٤مرة عمس اعمّمحػ:  ،ضم٤مهؾ ووم٤مؾمؼ

 ذم اعمٜمزل ًمُٞمحٗمظ ُمـ اًمٕم٨ٌم أو اإله٤مٟم٦م. ظم٤مص أو اعمّم٤مطمػ ُمٙم٤من

وإومم أن يٙمقن ذم ظمريٓم٦م ذات قمروة ذم شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمؿ: )..ىم٤مل اسمـ مج٤مقم٦م ذم 

(..ُمًامر أو وشمد ذم طم٤مئط ـم٤مهر ٟمٔمٞمػ ذم صدر اعمجٚمس
(1)

. 

 ًمٚمٛمّم٤مطمػ،ًمّمالة اًمٜم٤ًمء ويمذًمؽ جيٕمٚمٝم٤م ظم٤مص٦م يتخذ اًمِمخص ذم سمٞمتف همروم٦م  ُم٤مٟمع أنومال 

اًم٘مرآن واًمتٜمٗمؾ واًمذيمر،  وهيتؿ هب٤م ًم٘مراءة  : ٤مت واإلزقم٤مجقمـ اعمٚمٝمٞم سمٕمٞمدا ُمٜم٤مؾم٤ٌم أو ُمٙم٤مٟم٤م 

ًمٜمٔم٤موم٦م واًمؽمشمٞم٥م واًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌمطمٞم٨م اُمـ 
(2)

. 

                                                 

 (.11/  1شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمؿ ذم أدب اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ:  ) (1)

٤م هق اعمٙم٤من اًمذي اختذشمف ُمّمغم، ويم٤من اًمٜم٤مس ومٞمام ؾمٌؼ يتخذون ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم: )..وُمًجد سمٞمتٝم (1)

ًمٚمٜم٤ًمء ُمّمٚمٞم٤مت ذم سمٞمقهتؿ، ومٞمجٕمٚمقن طمجرة ُمٕمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م شمّمكم ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء، ومٝمذا اعمّمغم ٓ يّمح آقمتٙم٤مف ومٞمف، 

 (.111/ 1اًمنمح اعمٛمتع: ) ٕٟمف ًمٞمس سمٛمًجد طم٘مٞم٘م٦م وٓ طمٙماًم(
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، مم٤م ي٘مّمد سمف طمٗمظ يمت٤مب اهلل قمـ اًمٕم٨ٌم أو مم٤م يٕملم قمغم ـم٤مقم٦م ويمؾ قمٛمؾ مل شمٜمف اًمنميٕم٦م قمٜمف

اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم اًمتقصؾ ُٕمر ُمنموع ، ُم٤مدام أن  وضمؾ: ومٝمق ُمـ إومٕم٤مل اعم٤ٌمطم٦م َّٕن٤م اهلل قمز

 .ف ؾمٜم٦م ًمذاشمفوم٤مقمٚمف ٓ يٕمت٘مد أٟم

 ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم:

وأن ُمٕمٜمك احلدي٨م ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م أي اسمتدأ اًمٕمٛمؾ هب٤م واىمتدى اًمٜم٤مس سمف ومٞمٝم٤م، يم٤من ًمف أضمره٤م ) 

ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م » وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م، هذا هق ُمٕمٜمك احلدي٨م اعمتٕملم، أو حيٛمؾ قمغم أن اعمراد 

ُمـ ومٕمؾ وؾمٞمٚم٦م يتقصؾ هب٤م إمم اًمٕم٤ٌمدة واىمتدى اًمٜم٤مس سمف ومٞمٝم٤م، يمت٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب، ش ٜم٦م طمً

وشمٌقي٥م اًمٕمٚمؿ، وسمٜم٤مء اعمدارس، وُم٤م أؿمٌف هذا مم٤م يٙمقن وؾمٞمٚم٦م ُٕمر ُمٓمٚمقب ذقًم٤م. وم٢مذا 

اسمتدأ اإلٟم٤ًمن هذه اًمقؾمٞمٚم٦م اعم١مدي٦م ًمٚمٛمٓمٚمقب اًمنمقمل وهل مل يٜمف قمٜمٝم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م، يم٤من داظماًل 

(ذم هذا احلدي٨م
(1)

. 

ع أهؾ اعمٜمزل قمغم اًمذيمر شمِمجواخت٤مذ إؾم٤ٌمب اعمٕمٞمٜم٦م قمغم اًمٓم٤مقم٦م، ُمـ اًمٕمٛمؾ ومٝمذا  

 .عمّمحػ وشمٖمرس ومٞمٝمؿ اطمؽماُمف وشمٕمٔمٞمٛمف وقمدم اإلؾم٤مءة إًمٞمف٥ٌم اًمّمٖم٤مر ذم احت، وواًمتالوة

                                                                                                                                 

إن ؾمٛمل ُمًجدا إٓ أٟمف ٓ شمث٧ٌم ًمف أطمٙم٤مم اعمًجد.. ًمٙمـ هق وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمٙمريؿ اخلْمػم: )ُمًجد اًمٌٞم٧م، و

ُمٙم٤من خمّمص ًمٚمّمالة واًمتالوة، يٜمٌٖمل أن يٜمٔمػ ويٓمٞم٥م ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕطمٙم٤مم اعمًجد ومال( ذح 

 (.18/ 1زاد اعمًت٘مٜمع: )

 (.191/  1جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اسمـ قمثٞمٛملم: ) (1)
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 .: حػظ إوراق التي فقفا ذكر اهلل من آبتذال وآمتفانعرشثامن ادطؾب ال

يمؾ ورىم٦م ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م ذيمر هلل قمز وضمؾ جي٥م صٞم٤مٟمتٝم٤م وطمٗمٔمٝم٤م ُمـ اًمٕم٨ٌم وآُمتٝم٤من ، ومال 

شمرُمك ذم أي ُمٙم٤من، وٓ شمقوع طمٞمثام اشمٗمؼ، ومْمال أن شمرُمك ذم اعمٝمٛمالت وىمرب اًم٘م٤مذورات 

أو اًمٜمج٤مؾم٤مت، وهذا ُمـ شمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مت اهلل ودًمٞمؾ قمغم طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م وصالطمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

٤َم ُِمـ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب  َذًمَِؽ َوَُمـ ُيَٕمٔمِّؿْ }  .[11]احل٩م  {ؿَمَٕم٤مِئَر اهللَِّ وَم٢مَِّنَّ

 :ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦مضم٤مء ذم 

شمٕمٛمد اُمتٝم٤من اًمٌٓم٤مىم٤مت اعمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م رء ُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم أو آي٤مشمف أو أؾمامئف ورُمٞمٝم٤م  )

آي٤مشمف  وهق يمٗمر : ٕن اًمقاضم٥م شمٕمٔمٞمؿ اهلل شمٕم٤ممم وشمٕمٔمٞمؿ حمرم ؿمديد اًمتحريؿ  -حت٧م إىمدام 

ـْ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب  }وأؾمامئف ، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  ٤َم ُِم ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللَِّ وَم٢مَِّنَّ ، وىم٤مل ضمؾ {َذًمَِؽ َوَُم

َـّ إِٟمَّاَم يُمٜم٤َّم َٟمُخقُض َوَٟمْٚمَٕم٥ُم ىُمْؾ َأسم٤ِمهللَِّ َوآَي٤مشمِِف  }وقمال قمـ اعمًتٝمزئلم :  ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ ًَمَٞمُ٘مقًُم َوًَمِئ

َتْٝمِزُئقَن َوَرؾُمقًمِِف يُمٜمْ  ًْ ، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومال {َٓ شَمْٕمَتِذُروا ىَمْد يَمَٗمْرشُمْؿ سَمْٕمَد إِياَمٟمُِٙمْؿ  } ،{ُتْؿ شَم

جيقز يمت٤مسم٦م رء ُمـ ذيمر اهلل قمغم اًمٌٓم٤مىم٤مت اًمتل شمتٕمرض ًمالُمتٝم٤من ، وجي٥م إظمذ قمغم يد 

حمٛمد وآًمف ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ شمٕمٔمٞمام حلرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م 

(وصحٌف وؾمٚمؿ 
(1)

. 

 اسمـ سم٤مز ـ رْحف اهلل ـ :ًمٚمِمٞمخ ؾم١مال ُوضمف وذم 

شم٘مع حت٧م يدي سمحٙمؿ قمٛمكم أوراق وُمٕم٤مُمالت يذيمر ومٞمٝم٤م اؾمؿ اهلل . ُم٤م اًمقاضم٥م اشم٤ٌمقمف ٟمحق )

 (.شمٚمؽ إوراق ؟

                                                 

 (.41/ 1) ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:(1)
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هذه إوارق اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر اهلل جي٥م آطمتٗم٤مظ هب٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م قمـ آسمتذال  ومٙم٤من ضمقاسمف:)

٤من طمتك يٗمرغ ُمٜمٝم٤م ، وم٢مذا ومرغ ُمٜمٝم٤م ومل يٌؼ هل٤م طم٤مضم٦م وضم٥م دومٜمٝم٤م ذم حمؾ ـم٤مهر أو وآُمتٝم

(إطمراىمٝم٤م أو طمٗمٔمٝم٤م ذم حمؾ يّمقَّن٤م قمـ آسمتذال يم٤مًمدواًمٞم٥م واًمرومقف وٟمحق ذًمؽ
(1)

. 

وضمقب اطمؽمام ُم٤ميمت٥م قمٚمٞمف رء ُمـ ذيمر اهلل قمز وضمؾ: أن سمٕمض اًمًٚمػ ومم٤م يدل قمغم 

 يمرهقا ُمًف قمغم همػم ـمٝم٤مرة.

 قمٌداًمؼم:ىم٤مل اسمـ 

اًمدراهؿ اًمتل  ساًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد واًمِمٕمٌل وقمٓم٤مء ُم وىمد يمره مج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمٜمٝمؿ) 

(ومٞمٝم٤م ذيمر اهلل قمغم همػم ووقء ومٝمق ٓ ؿمؽ أؿمد يمراهٞم٦م أن يٛمس اعمّمحػ همػم ُمتقوئ
(2)

. 

 

 .ٓ يدخل اخلالء بام فقه ذكر اهلل عز وجل أو اشم من أشامئه :ادطؾب التاشع عرش

يم٤من اًمٜمٌل  })ويمره ًمف أيْم٤م ) أن يّمح٥م ُم٤م ومٞمف اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم ( حلدي٨م أٟمس ىم٤مل اًمٌٝمقِت: 

رواه اخلٛم٦ًم إٓ أْحد ، وصححف  {صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا دظمؾ اخلالء ٟمزع ظم٤ممتف 

اًمؽمُمذي ، وىمد صح أن ٟم٘مش ظم٤ممتف ) حمٛمد رؾمقل اهلل ( وشمٕمٔمٞمام ٓؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُمقوع 

(..جيد ُمـ حيٗمٔمف ، وظم٤مف وٞم٤مقمفاًم٘م٤مذورات ) سمال طم٤مضم٦م ( سم٠من مل 
(3)

. 

                                                 

 (.1/491) :( جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م1)

 (.17/198عمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد: )اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم ا (1)

 (.1/14ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات: )  (1)
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أُم٤م اًمدظمقل سمتٚمؽ إوراق إمم دورات اعمٞم٤مه واخلالء ًمٚمح٤مضم٦م ومٍمح اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 

 سمجقازه، إن يم٤مٟم٧م ُمًتقرة ذم اجلٞم٥م .

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: )واًمدراهؿ اعمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م ) ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل ( جيقز 

ُمٜمديؾ، أو ظمريٓم٦م، وؿمؼ إُم٤ًميمٝم٤م ضم٤مز أن يدظمؾ هب٤م  ًمٚمٛمحدث عمًٝم٤م، وإذا يم٤مٟم٧م ُمٕمف ذم

اخلالء(
(1)

. 

 ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم:و

جيقز ًمف أن يدظمؾ هبذه إوراق إذا يم٤مٟم٧م ذم ضمٞمٌف وُمًتقرًة ومٞمف ٕن هذا أُمٌر شمدقمق  )..

احل٤مضم٦م إًمٞمف سمؾ ىمد شمدقمق اًميورة إًمٞمف أطمٞم٤مٟم٤ًم سمحٞم٨م يٙمقن اإلٟم٤ًمن ذم ْح٤مُم٤مت قم٤مُم٦م ٓ 

ُم٤م ذم ضمٞمٌف ُمـ هذه إوراق ٕٟمف ُيِمك قمٚمٞمٝم٤م وهق ُمْمٓمٌر ٕن شمٙمقن ُمٕمف  يٛمٙمٜمف أن ُُيرج

واعمًٚمؿ إذا دظمؾ سمٛمثؾ هذه إؿمٞم٤مء ذم سمٞم٧م اخلالء وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يريد سمذًمؽ اُمتٝم٤مَّن٤م 

(أسمداً 
(2)

. 

ـْ ُيرج ُِمـ : )وؾمئؾ أيْم٤م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أٟم٤م ُم١مذن جل٤مُمع احلل وُمـ اًمٕم٤مدة هم٤مًم٤ًٌم أيمقن آظمر َُم

وًمٙمٜمٜمل ىمٌؾ اخلروج اًمٜمٝم٤مئل ُمٜمف أىمقم سم٤مإلذاف قمغم دورات اعمٞم٤مه واًمتٗمحص ومٞمٝم٤م اعمًجد 

وىمٌؾ دظمقزم ومٞمٝم٤م ُأظْمِرُج ُم٤م قمٜمدي ُمـ أوراٍق ويمتٞم٤ٌمت، يمت٥م ومٞمٝم٤م أؾمامء اهلل وطمتك 

 (.اعمحٗمٔم٦م، طمتك ٓ أٟم٤مل اإلصمؿ سم٢مدظم٤مزم هل٤م ومٝمؾ قمٛمكم هذا صحٞمح أم هق جمرد ُم٤ٌمًمٖم٦م؟

                                                 

 (.1/41اعمًتدرك قمغم اًمٗمت٤موى: )  (1)

 (.7/111ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب: ) (1)
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(هذا ُم٤ٌمًمٖم٦م وٓ طم٤مضم٦م إًمٞمفوم٠مضم٤مب رْحف اهلل شمٕم٤ممم: ٓ )
(1)

. 

  

                                                 

 (.1/91(، واٟمٔمر: اًمنمح اعمٛمتع: ) 111/ 7اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ:  )(1)
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 .بقعهووكتابته ادصحف زيـة أحؽام : الرابعادبحث 

 ادطؾب إول: الزيـة احلؼقؼقة لؾؿصحف.

 .؟: ثوب ادصحف هل يؽون من احلريرثاينادطؾب ال

 .: تطققب ادصحفلثالثادطؾب ا

 ادطؾب الرابع: تعظقم حجم ادصحف وخطه.

 ادصحف بالذهب أو الػضة.تزيني : امسادطؾب اخل

 ادطؾب السادس: الؽتابة داخل ادصحف.

 ادطؾب السابع: ٓ يؽتب الؼرآن عذ اجلدران.

 ادطؾب الثامن: كتابته عذ ألواح تعؾق يف ادجالس.

 أصؽال الطقور.كتابة أيات الؼرآكقة عذ التاشع: ادطؾب 

 .: حؽم بقع وذاء ادصحفعاذادطؾب ال

 ي عرش: رهن ادصحف عـد أهل الذمة.ادطؾب احلاد

 .: السػر بادصحف إىل أرض العدوثاين عرشال ادطؾب

 .: بقع ادصحف لؾؽافر أو إهداؤهثالث عرشال ادطؾب

 .وجوب إعارة ادصحف دن أراد أن يؼرأ فقهادطؾب الرابع عرش: 

 .وقف  ادصحفاخلامس عرش: ادطؾب 
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 .إول: الزيـة احلؼقؼقة لؾؿصحف ادطؾب

يٙمقن ًمف ورد ل قمام َّنك قمٜمف، و، ويٜمتٝمٚمؿ يٕمٛمؾ سمام ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾإصؾ أن اعمً

ويٕمٛمؾ سمام ضم٤مء سمف ُمـ اعمًٚمؿ  ؾ أن يتٕمٌد سمفوم٤مًم٘مرآن ٟمزل ُمـ أضميمت٤مب رسمف، ومٞمف يقُمل يتٚمق 

، ويٛمتثؾ أواُمره ويٜمتٝمل قمـ زواضمره، ويتخذه ؿمٗم٤مء ُٕمراض ىمٚمٌف وقم٘م٤مئد ٤متشمنميٕم

ٞمف قمٜمد ًم، وهيرع إقمٜمد اًمْمٞمؼ واحلزن فويٚمج٠م إًمٞموسمدٟمف، وطمّمٜم٤م ًمف قمـ قمدوه ووؾم٤موؾمف، 

 ، ومٝمذه زيٜم٦م اعمّمحػ احل٘مٞم٘مٞم٦م.ىمًقة ىمٚمٌف ووٕمػ إيامٟمف

اعمّمحػ أِت قمٌد اهلل سمٛمّمحػ ىمد زيـ ، وم٘م٤مل : إن أطمًـ ُم٤م زيـ سمف ): ٕمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤ملوم

(شمالوشمف سم٤محلؼ
(1)

. 

لم، وىمد رأى احلًـ ىمقُم٤م يزدْحقن قمغم ْحؾ ٟمٕمش سمٕمض اعمقشمك اًمّم٤محلىم٤مل اسمـ رضم٥م:)

ٓ جمرد آزدطم٤مم ، اعم٘مّمقد إقمٔمؿ ُمت٤مسمٕمتف ذم قمٛمٚمف يِمػم إمم أن، وم٘م٤مل: ذم قمٛمٚمف ومتٜم٤مومًقا

أواُمره ، وهق ُمٍم قمغم خم٤مًمٗم٦م ـ ي٤ٌمًمغ ذم شمزيلم اعمّمحػ وحتًٞمٜمفويمذًمؽ ُم، قمغم ْحؾ ٟمٕمِمف

(وارشمٙم٤مب ُمٜم٤مهٞمف
(2)

. 

وم٤معمّمحػ اًمذي ُمزق همالومف  ،وًمٙمـ ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن ٓ يزيـ اعمّمحػ وأن ٓ دم٤مد صٜمٕمتف

قمغم هذا اعمٜمٔمر  وأصٌح ُمٝمٛمال : ٓ يٛمٙمـ أن يدل وىمٓمٕم٧م سمٕمض أوراىمف، وأص٤مسمف اًمٖم٤ٌمر

 اًمٜم٤مؿمئ٦م؟!. م ذم ٟمٗمقس آطمؽما، أو ي٤ًمقمد ذم همرس اًمتٕمٔمٞمؿ وشمٕمٔمٞمٛمف طمؼ اًمتٕمٔمٞمؿ

                                                 

 (.481/  1ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر: ) (1)

 (.181/  1ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م: ) (1)
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ومٕمـ اسمـ قمقن إضم٤مدة صٜمٕمتف، قمـ اًمًٚمػ شم٠مُمر سمتزيلم اعمّمحػ و ضم٤مءت آصم٤مر قمديدة وىمد

٤مد قمالىمتف، وصٜمٕمتف، ويمؾ رء ُمـ يزيـ اعمّمحػ، ودم ) أٟمف يم٤من حي٥م أن:قمـ اسمـ ُمًٕمقد

أُمره(
(1)

. 

(أٟمف يم٤من ٓ يرى سم٠مؾم٤م سم٠من يزيـ اعمّمحػ وحيغم :)قمـ اسمـ ؾمػميـ و
(2)

ُي٠ًمل قمـ  ويم٤من، 

زّيـ اعمّمحػ، ودُم٤مد قمالىمتف، ويم٤من حي٥م أن ي "ٓ أقمٚمؿ سمف سم٠مؾم٤مً "حتٚمٞم٦م اعمّمحػ، ومٞم٘مقل: 

 (تف، ويمؾ رء ُمـ أُمرهٕموصٜم
(3)

. 

 

 .: ثوب ادصحف هل يؽون من احلرير؟ثاينادطؾب ال

 ـ رْحف اهلل ـ : ؿمٞمخ اإلؾمالمىم٤مل 

وووع  ..٤ٌمج ٟمص قمٚمٞمف ذم ُمقاوعن يقوع اعمّمحػ ذم يمٞمس طمرير أو ديأ)وٓ سم٠مس 

ضمٕمٚمف ًم٤ٌمؾم٤م ًمٚمٛمّمحػ ووقم٤مء ًمف ًمٞمّم٤من وحيٗمظ وُم٤م ذع ًمف اًمٙمًقة  اعمّمحػ ومٞمف إٟمام هق

عم٤م  ن يٙمًك احلرير يم٤مًمٙمٕم٦ٌم وأومم وٕن ًم٤ٌمس احلرير إٟمام يٙمره ًممدُملأؿمٕم٤مئر اهلل ضم٤مز  ُمـ

ُمر ُمٓمٚمقب ًمٙمت٤مب اهلل وسمٞمتف واًمٗمرق سملم هذا وسملم اًمزظمروم٦م أومٞمف ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م واًمنف وهذا 

                                                 

 .171اعمّم٤مطمػ ٓسمـ أيب داود ص  (1)

 (.197/  1ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم: ) (1)

 .111ص  اسمـ أيب داود( أظمرضمف 1)
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ذف اًمثٞم٤مب يم٤من ذًمؽ شمٕمٔمٞمام ٠مواعمّمحػ وم٢مذا طمّمٚم٧م سمن اًمٙمًقة ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٌٞم٧م أ

حلرُم٤مت اهلل سمخالف اًمزظمروم٦م وم٤مٟمف ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمٝم٤م سمؾ شمٚمٝمل اعمّمٚملم(
(1)

. 

 وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب:

(وجيقز يمًٞمف احلرير) 
(2)

. 

)وىمد سح أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء سم٢مسم٤مطم٦م صمقب اعمّمحػ ُمـ  ىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمرؿمٞمد:و

..(احلرير
(3)

. 

 

 .: تطققب ادصحفلثالثاادطؾب 

سمٛمٕمٜمك ووع اًمٓمٞم٥م قمٚمٞمف سمٓمري٘م٦م ٓ شميه
(4)

، ومٝمق ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمّمحػ 

 .اؾمتحٌف أو أسم٤مطمفوشمٙمريٛمف ًمدى ُمـ 

)ٓ يٙمره شمٓمٞمٞم٥م اعمّمحػ وٓ ضمٕمٚمف قمغم يمرد .. سمؾ ي٤ٌمح( ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح:
(5)

. 

وىم٤مل اًمزريمٌم:)ويًتح٥م شمٓمٞمٞم٥م اعمّمحػ وضمٕمٚمف قمغم يمرد(
(6)

. 

                                                 

 (.111/ 4ذح اًمٕمٛمدة: ) (1)

 (.11/  1) واين واًمٕم٤ٌمدي:واٟمٔمر طمقار اًمنم 11آداب اعمٌم إمم اًمّمالة ص: (1)

 .481اعمتحػ ص  (1)

 وذم ُمٕمٜم٤مه اًمٌخقر. (4)

 (.1/441أداب اًمنمقمٞم٦م: ) (1)

 (.481/ 1(، واٟمٔمر اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمًٞمقـمل: ) 1/117اًمؼمه٤من: )  (1)



 

 

 

81 

اًمٌٝمقِت:)وي٤ٌمح شمٓمٞمٞمٌف، واؾمتحٌف أُمدي ٕٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ـمٞم٥م اًمٙمٕم٦ٌم، ىم٤مل 

وهل دوٟمف، وأُمر سمتٓمٞمٞم٥م اعم٤ًمضمد، وم٤معمّمحػ أومم(
(1)

. 

فمٝمر واهلل أقمٚمؿ اًم٘مقل إظمػم، وهق أن شمٓمٞمٞم٥م اعمّمحػ إوىم٤مل اًمديمتقر احلٛمٞميض: )و

د ذًمؽ سمٕمدم اإلهاف، ُم٤ٌمح، ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح قمغم آؾمتح٤ٌمب أو اعمٜمع، ًمٙمـ ي٘مٞم

وقمدم اإلضار سم٠موراق اعمّمحػ أو إطمداث سُم٘مع قمٚمٞمف. وأُم٤م إذا وضمد ُم٘مت٣م ًمٚمتٓمٞمٞم٥م يم٠من 

يّمٞم٥م اعمّمحػ رء يٗمًد رائحتف: وم٤مٓؾمتح٤ٌمب فم٤مهر واهلل أقمٚمؿ(
(2)

. 

وىمد يم٤من اعمًٚمٛمقن إمم قمٝمد ىمري٥م يٗمٕمٚمقٟمف ـ وٓ يزال اًمٌٕمض قمغم ذًمؽ ـ وقمغم وضمف 

إذا ضم٤مءوا إمم يم٤مٟمقا أَّنؿ : ؾم٤مسم٘م٤م ُمٙم٦مأهؾ قمٜمٝمؿ ــ وم٘مد ذيمر  دُمـ اهلٜماخلّمقص اعمًٚمٛمقن 

وقمغم اًمدومتلم جيٕمٚمقن خمٛماًل  ،ًم٤ٌمس ىمٓمٜمل وىمٓمٞمٗم٦م وم٤مظمرةاعمّم٤مطمػ  يْمٕمقن داظمؾاحل٩م 

، ومٞمْمٕمقن أومْمؾ أٟمقاع ومٞمف شمٚمؽ اًم٘مٓمٞمٗم٦م واًمٚم٤ٌمس اًم٘مٓمٜمل يٖمٓمقن ُمـ اًمداظمؾ واخل٤مرج

اًمٓمٞم٥م قمغم شمٚمؽ اًم٘مٓمٞمٗم٦م
(3)

شمٚمؽ اًمرائح٦م اجلٛمٞمٚم٦م ذم أرضم٤مء  ، وم٢مذا ومتح اعمّمحػ اٟمتنمت 

 .٦ماعمٙم٤من، ويم٤من اًمٓمٞم٥م ُمـ إٟمقاع اًمتل يٌ٘مك قمٌ٘مٝم٤م ومؽمة ـمقيٚم

                                                 

 (.1/78ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات: )  (1)

 . 111مج٤مل اًم٘مراءص(1)

وىمد شمٙمقن جمرد ىمٓمٕم٦م صٖمػمة ُمـ أضمؾ اُمتّم٤مص اًمٓمٞم٥م وآطمتٗم٤مظ سمف ، وقمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ اعمخٛمؾ ُمـ أضمؾ أن ٓ  (1)

يتنب اًمٓمٞم٥م إمم إوراق، ومٚمق وضمد ٟمققم٤م ُمٜمف يّمٚمح ًمٚمٛمّمحػ سمحٞم٨م شمٙمقن رائحتف  مجٞمٚم٦م ضمدا، وٓ ي١مصمر قمغم 

 أوراق اعمّمحػ وشمٌ٘مك ومؽمة ـمقيٚم٦م ومال ُم٤مٟمع ُمٜمف.
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وشمِمجٞمع هلؿ قمغم  ،ّمحػسم٤معماًمّمٖم٤مر  ارشم٤ٌمطُمـ أؾم٤ٌمب ٓ ؿمؽ أن اًمرائح٦م اجلٛمٞمٚم٦م و

حتٗمٞمز اًمذهـ ذم ن اًمٓمٞم٥م ًمف ظم٤مصٞم٦م  أشمالوة اًم٘مرآن وحمٌتف وشمٕمٔمٞمٛمف واًمٕمٜم٤مي٦م سمف، يمام 

 .اًمٜمٗمس ذم ٦ماًمراطموشمٜمِمٞمٓمف، ويٌٕم٨م 

وم٢مذا ووع اًمٓمٞم٥م ذم همالف اعمّمحػ سمٓمري٘م٦م ٓ شم١مصمر قمغم اعمّمحػ وأوراىمف، أو ووع قمغم 

إن ؿم٤مء اهلل ومٝمق هبذا اًمٗمٕمؾ اًم٘مامش اًمذي حيٗمظ سمف أو طم٘مٞمٌتف أو يمرؾمٞمف ودواًمٞمٌف: ومال سم٠مس 

 ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت اًمٓمٞم٦ٌم.

 

 .: تعظقم حجم ادصحف وخطهب الرابعادطؾ

ٓسمد ُمـ شمٗمخٞمؿ طمجؿ اعمّمحػ، ويمذًمؽ يمت٤مسمتف وحتًلم ظمٓمف وإضم٤مدة همالومف وأوراىمف،  

وم٤مًمتٕمٔمٞمؿ وآهتامم ذم اًمٔم٤مهر دًمٞمؾ قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ ذم اًم٤ٌمـمـ، وأيْم٤م اًمتٕمٔمٞمؿ ذم اًمٔم٤مهر 

 ي١مدي هم٤مًم٤ٌم إمم اًمتٕمٔمٞمؿ ذم اًم٤ٌمـمـ.

دي هم٤مًم٤ٌم إمم واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م وزظمرومتٝم٤م وشمْمخٞمؿ ُم٤ٌمٟمٞمٝم٤م ي١م  _ُمثال  _وم٤مٓهتامم سم٤مًم٘مٌقر 

شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ذم اًم٤ٌمـمـ،  وزرع هٞمٌتٝم٤م وحمٌتٝم٤م ذم اًم٘مٚمقب، وُمـ صمؿ ضمر اًمٜم٤مس  إمم قم٤ٌمدهت٤م، 

 سمخالف ًمق مل شمرومع ومل شمْمخؿ أو يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م، وهلذا َّنك اًمنمع قمـ ذًمؽ.

قمغم ٟمٗمًٞم٦م اإلٟم٤ًمن وقم٤مـمٗمتف، ومال يٛمٙمـ ضمحده٤م  ٤مواوح اومٝمذه إُمقر ٓ ؿمؽ أن هل٤م شم٠مصمػم

 وإٟمٙم٤مر شم٠مصمػمه٤م.

هذا ؿم٠من اًمٜم٤مس واإلقمالم اعمٕم٤مس إذا أرادوا شمٕمٔمٞمؿ اًمٌمء،  وم٢مَّنؿ  يقًمقٟمف اعمزيد ُمـ و

ٚمقك واًمرؤؾم٤مء، ومال يٛمٙمـ أن : يمّمقر اعمهتامم وحيٞمٓمقٟمف هب٤مًم٦م ُمـ اًمتٗمخٞمؿاًمٕمٜم٤مي٦م وآ
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ه٤م  صٖمػمة، سمؾ دمده٤م يمٌػمة احلجؿ، ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م ذم صٜم٤مقمتٝم٤م وٟمٔم٤مومتٝم٤م وشمٚمٛمٞمٕمٝم٤م جيٕمٚمق

،  ٤مأو ظمدوؿم اوٓ يٛمٙمـ أن دمده٤م ُمٚم٘م٤مة قمغم إرض، أو أن شمرى ومٞمٝم٤م  يمًقر قمغم اًمدوام،

، وأُم٤م ُمٙم٤مَّن٤م: ومال شمقوع  إٓ ذم ُمٙم٤من يدل قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ ٤مأو وؾمخ اأو دمد قمٚمٞمٝم٤م هم٤ٌمر

وآطمؽمام ومٞمجٕمٚمقَّن٤م ومقق رؤوس اعم١ًموًملم ذم اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م أو قمغم أسمقاهب٤م 

 اًمرئٞمًٞم٦م.

ٓ يقوع إٓ ذم ُمٙم٤من يٚمٞمؼ سمف، وأن سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م واإلضمالل، ومٞمٜمٌٖمل أمم ومٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ أو

 يْمخؿ طمجٛمف، ويٕمتٜمك سمٜمٔم٤مومتف أؿمد اًمٕمٜم٤مي٦م، وىمد ٟمٌف اًمٕمٚمامء قمغم هذا اجل٤مٟم٥م.

، سم٤مب: اعمّم٤مطمػ وُم٤م يًتح٥م ُمـ قمٔمٛمٝم٤م: )ويم٤من ًمٚم٘م٤مؾمؿ اسمـ ؾمالم وذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن

قمٛمر ريض اهلل قمٜمف إذا رأى ُمّمحٗم٤ًم قمٔمٞماًم ُهَّ سمف(
(1)

. 

يم٤من ي٘م٤مل أقمٔمٛمقا اًم٘مرآن يٕمٜمل اعمّم٤مطمػ وٓ شمتخذوه٤م  )اًمٜمخٕمل ىم٤مل: قمـ إسمراهٞمؿ و

(صٖم٤مرا
(2)

. 

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: )وُمـ طمرُمتف أٓ يّمٖمر اعمّمحػ، روى إقمٛمش قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمكم 

ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ٓ يّمٖمر اعمّمحػ. ىمٚم٧م: وروى قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أٟمف 

٤مل: ُمـ يمتٌف؟ ىم٤مل: أٟم٤م، وميسمف سم٤مًمدرة، وىم٤مل: قمٔمٛمقا رأى ُمّمحٗم٤م ذم يد رضمؾ وم٘م

(اًم٘مرآن
(3)

. 

                                                 

 (.198/  1) :سمـ ؾمالم( ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ًمٚم٘م٤مؾمؿ 1)

 (.111/  4) ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق: (1)

 .(1/14 : )اجل٤مُمع (1)
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وىم٤مل أيْم٤ًم: )وذًمؽ أؿمٌف سم٤مإلضمالل واًمتٕمٔمٞمؿ، أٓ شمرى إمم اًمٜم٤مس إذا أرادوا ُمٙم٤مشم٦ٌم ُمٚمؽ أو 

ؾمٚمٓم٤من حتروا هل٤م ُمـ اًم٘مراـمٞمس أيمؼمه٤م وأُمتٜمٝم٤م وأٟم٘م٤مه٤م، وُمـ اخلٓمقط أطمًٜمٝم٤م وأومخٛمٝم٤م، 

ي٘مرُمٓمقه٤م، ًمئال يٙمقن ىمد وٜمُّقا  وُمـ اعمداد أسمرىمف وأؿمده ؾمقادًا، وومّرضمقا اًمًٓمقر، ومل 

٤مٟم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف ذم ُمٙم٤مشمٌتف، ومٞمٙمقٟمقا ىمد وٞمٕمقا ىمدره، ومٙمت٤مب اهلل أومم سمٛمثؾ سمٌمء مم٤م يم

ذًمؽ اًمتٌجٞمؾ، وأيْم٤ًم وم٢من اًمٙمت٤مب يمٚمام يم٤من أيمؼم يم٤من ُمـ اًمْمٞم٤مع أسمٕمد(
(1)

. 

ىم٤مل: )وُمـ طمرُمتف أن جيٚمؾ ختٓمٞمٓمف إذا ظمٓمف. وقمـ أيب طمٙمٞمٛم٦م أٟمف يم٤من يٙمت٥م اعمّم٤مطمػ و

يمت٤مسمتف وم٘م٤مل ًمف: أضمؾ ىمٚمٛمؽ، وم٠مظمذت اًم٘مٚمؿ سم٤مًمٙمقوم٦م، ومٛمر قمكم ريض اهلل قمٜمف ومٜمٔمر إمم 

وم٘مٓمٓمتف ُمـ ـمرومف ىمٓم٤م، صمؿ يمت٧ٌم وقمكم ريض اهلل ىم٤مئؿ يٜمٔمر إمم يمت٤مسمتل، وم٘م٤مل: هٙمذا، ٟمقره 

(يمام ٟمقره اهلل قمز وضمؾ
(2)

. 

أن يٙمقن ذم سمٞمتف ُمّمحػ  ًٚمؿ قمغم ذاء اعمّمحػ اًمٙمٌػم، وٓ ُم٤مٟمعوم٤مٕومْمؾ أن حيرص اعم

وجيٕمؾ أسمٜم٤مئف يٕمت٤مدون  ،ف قمغم يمرد يمٌػم ي٘مرأ ومٞمفأو جيٕمٚم ،يْمٕمف ذم ُمٙم٤من يٚمٞمؼ سمف يمٌػم

 .ػ إظمرى اًمتل يًٝمؾ ْحٚمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤ماًم٘مراءة ومٞمف، سمج٤مٟم٥م اعمّم٤مطم

 

                                                 

 .(1/14 : )اجل٤مُمع(1)

 (.1/14اجل٤مُمع: )  (1)
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 .تزيني ادصحف بالذهب أو الػضة: امسؾب اخلادط

اعم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف سملم اًمٕمٚمامء وإيمثر قمغم اعمٜمع ُمـ حتٚمٞم٦م اعمّمحػ سم٤مًمذه٥م، وسمٕمض 

سم٤مؾمتٕمامًمف ذم  يمرهف وم٘مط، وهٜم٤مك ُمـ رظمص ًمٚمٜم٤ًمءوسمٕمْمٝمؿ اًمٕمٚمامء أسم٤مطمف ُمٓمٚم٘م٤م، 

 : إٓ أن اخلالف أىمؾ.ذم ضمقازه٤م وىمع ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ، أُم٤م اًمٗمْم٦م وم٠ميْم٤مُمّم٤مطمٗمٝمـ

 ىم٤مل اًمٜمقوي ـ رْحف اهلل ـ :

)وذم حتٚمٞم٦م اعمّمحػ سم٤مًمٗمْم٦م وضمٝم٤من، وىمٞمؾ ىمقٓن: أصحٝمام اجلقاز(
(1)

. 

اًمرضمؾ، وظمص سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ) وأُم٤م سم٤مًمذه٥م وم٤مٕصح ضمقازه ًمٚمٛمرأة دون و

اجلقاز سمٜمٗمس اعمّمحػ دون همالومف اعمٜمٗمّمؾ قمٜمف وإفمٝمر اًمتًقي٦م(
(2)

. 

: )جيقز حتٚمٞمتف سم٤مًمٗمْم٦م إيمراُم٤م ًمف قمغم اًمّمحٞمح، أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤ملو

ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ُم٤مًمٙم٤م قمـ شمٗمْمٞمض اعمّم٤مطمػ وم٠مظمرج إًمٞمٜم٤م ُمّمحٗم٤م وم٘م٤مل: طمدصمٜمل أيب قمـ 

قمثامن وأَّنؿ ومْمْمقا اعمّم٤مطمػ قمغم هذا أو ٟمحقه( ضمدي أَّنؿ مجٕمقا اًم٘مرآن ذم قمٝمد
(3)

. 

 وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب:

(ويٙمره حتٚمٞمتف سمذه٥م أو ومْم٦م)
(4)

. 

                                                 

 (.1/114روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ) (1)

 (.1/11(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل:) 98/ 1، واٟمٔمر: اخلرر: )487/(1اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:)  (1)

 (.1/487اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: )  (1)

 .11 (آداب اعمٌم إمم اًمّمالة ص4)
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وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح: )ُم٤ًمئؾ: إومم: ٓ يٙمره حتٚمٞمتف سمذه٥م أو ومْم٦م ًمتْمٞمٞمؼ اًمٜم٘مديـ، وقمٜمف: ٓ 

، ٟمص قمٚمٞمف، ويمٞمًف احلرير، ٟم٘مٚمف اجلامقم٦م ٕن ذًمؽ ىمدر يًػم، وىمٞمؾ: يم٤مًمْم٦ٌم، ويمتٓمٞمٞمٌف

يٙمره ًمٚمرضم٤مل ٓ ًمٚمٜم٤ًمء، وىمٞمؾ: حيرم، ضمزم سمف مج٤مقم٦م يمٙمت٥م اًمٕمٚمؿ ذم إصح، ىم٤مل اسمـ 

اًمزاهمقين: يمتٌف سمذه٥م طمرام ٕٟمف زظمروم٦م وي١مُمر سمحٙمف..(
(1)

. 

سم٤مًمذه٥م وم٤مٕصح وىم٤مل اًمزريمٌم: )وجيقز حتٚمٞمتف سم٤مًمٗمْم٦م إيمراُم٤ًم ًمف قمغم اًمّمحٞمح، وأُم٤م 

ضمقازه ًمٚمٛمرأة دون اًمرضمؾ، وظمص سمٕمْمٝمؿ اجلقاز سمٜمٗمس اعمّمحػ دون همالومف اعمٜمٗمّمؾ 

 قمٜمف وإفمٝمر اًمتًقي٦م(
(2)

. 

: )وإفمٝمر واهلل أقمٚمؿ، اًم٘مقل إول وهق قمدم ضمقاز حتٚمٞم٦م وىم٤مل اًمديمتقر احلٛمٞميض

ذًمؽ ُمـ  اعمّمحػ سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم: ًم٘مقة أدًمتف، وأُم٤م ُمـ ىم٤مل سم٤مجلقاز وم٘مد رأى أن

سم٤مب شمٙمريؿ اعمّمحػ اعم٠مُمقر سمف، وًمٙمـ هذا همػم ُمًّٚمؿ عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد، وٕن ومٞمف 

 خم٤مًمٗم٦م ًمألدًم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اؾمتٕمامل اًمذه٥م واًمٗمْم٦م إٓ ُم٤م ورد اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف.

اًم٘مقل سم٤معمٜمع، أن اًمٜم٤مفمر ذم طم٤مل اعمّم٤مطمػ اعمذّه٦ٌم اًمٞمقم جيد أَّن٤م شمتخذ ًمٚمٛم٤ٌمه٤مة،  دومم٤م ي١مي

وشمقوع ذم اعمت٤مطمػ واعمٕم٤مرض ذم صٜم٤مديؼ حمٙمٛم٦م، وٓ ي٘مرأ ومٞمٝم٤م(
(3)

. 

 

                                                 

 (.1/171اعمٌدع: )  (1)

 (.1/78ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات: )  (1)

 .178اعمتحػ ص ، واٟمٔمر:114مج٤مل اًم٘مراء ص (1)
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ذم ُمدى  ٟم٤موم٢من هذه اعم٠ًمًم٦م شمٗمٞمد ،وإن يم٤من اًمراضمح قمدم شمذهٞم٥م اعمّمحػ سمٕمد هذا ي٘م٤مل:و

اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمّمحػ ًمدى اعمًٚمٛملم إوائؾ
(1)

، وقمٚمٞمف يٜمٌٖمل أن حي٤مومظ اعمًٚمؿ قمغم اعمّمحػ 

ٓ أن شمٙمقن أـمراف أوراىمف ُمتًخ٦م وُمًقدة أؿمد اعمح٤مومٔم٦م، وأن يٌ٘مٞمف دائاًم ٟمٔمٞمٗم٤ًم مجٞماًل، 

يمام هق ، ودومتلم حتٛمل أوراىمف يمٕم٥ميؽميمف سمدون أن ٓ عمالُمًف إص٤مسمع ًمف دون ٟمٔم٤موم٦م، و

سمؾ وذم سمٕمض ُم٤ًمضمدهؿ سمٞمقت اعمًٚمٛملم احل٤مصؾ ذم سمٕمض
(2)

. 

ف أن يِمؽمى ُمّمحٗم٤م أو ُمّم٤مطمػ : ومٕمٚمٞم وُمـ يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ ذم سمٞمتف قمغم طم٤مًم٦م يمٝمذه

اًمتل حتٗمٔمٝم٤م أو دمدده٤م وشمرممٝم٤م،  ، وأن يذه٥م سمتٚمؽ اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م إمم اجلٝم٤متضمديدة

ًمٙمثرة ، سملم ومؽمة وأظمرى أن يمؾ سمٞم٧م سمح٤مضم٦م إمم ذاء ُمّم٤مطمػيدل قمغم يمام أن اًمقاىمع 

ومال يٜمٌٖمل شمريمٝم٤م ذم  واًمتٚمػ ُمع ُمرور اًمقىم٧م، وأن يّمٞمٌٝم٤م اًمتٖمػمٓ سمد اًم٘مراءة ومٞمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم 

                                                 

وىمد يٙمقن اًم٥ًٌم ذم شمذهٞم٥م اعمّمحػ وشمٗمْمٞمْمف قمٜمد سمٕمض اًم٤ًمسم٘ملم واًمًامح سمف قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء: أن (1)

ذًمؽ حيدث ًمٚمٜمٗمس ُمزيدا ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م واًمتٜمٌف ًم٘مدر اعمّمحػ وشمٕمٔمٞمٛمف وإضمالًمف ، مم٤م جيٕمٚمف أسمٕمد ُمـ أن يتجرأ  أطمد 

زم يٌ٘مك ٟمٔمٞمٗم٤م ذم هم٤مي٦م اًمٜمٔم٤موم٦م، ومٚمق اؿمؽمى ُمـ ُمًف ويده همػم شم٤مُم٦م اًمٜمٔم٤موم٦م، ومال متًف أيٍد ُمٚمقصم٦م أدٟمك شمٚمقث ،وسم٤مًمت٤م

ؿمخص ُمّمحٗم٤م سمآٓف اًمدٟم٤مٟمػم أو اًمري٤مٓت : ومٝمؾ يٛمٙمـ أن شمٙمقن قمٜم٤ميتف سمف وحم٤مومٔمتف قمٚمٞمف ُمـ اًمتٚمػ يمام ًمق 

 اؿمؽماه سمٛمٌٚمغ يًػم!.

و ي٤م طمٌذا أن ختّمص وزارة إوىم٤مف ىمٓمٕم٤م ُمـ اًم٘مامش ظم٤مص٦م ًمٚمٛمّمحػ شمّمٚمح ًمف وٓ شم١مصمر قمٚمٞمف، وشمٕمٓمك  (1)

 قمغم شمٜمٔمٞمػ اعم٤ًمضمد سمدٓ ُمـ اؾمتٕمامهلؿ ًمٚم٘مٓمع اًمتل شمًتخدم ذم شمٜمٔمٞمػ إؿمٞم٤مء إظمرى، واًمتل ىمد ٓ ًمٚم٘م٤مئٛملم

شمٜمٔمػ اعمّمحػ ضمٞمدا سمؾ ىمد شمؽمك أصمرا ورائح٦م سم٥ًٌم اؾمتٕمامٓهت٤م اعمتٕمددة، ويمذًمؽ ذم اعمٜم٤مزل يٜمٌٖمل أن شمًتٕمٛمؾ 

 ًمف ُمقاد ظم٤مص٦م سمف.

وشمٕمٞمد سمري٘مف  _ٓ ؾمٞمام أـمراومف ُمـ اًمًقاد _اعمّمحػ سمًٝمقًم٦م ويمذًمؽ ًمق ُيؽمع أطمد اعمًٚمٛملم  ُم٤مدة شمٜمٔمػ أوراق  

 وٟمٔم٤مومتف دون أن شم١مصمر قمٚمٞمف.
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ُمـ دمديد إصم٤مث واًمٗمرش وإهمراض، ويمذًمؽ ذم اعم٤ًمضمد يٜمٌٖمل هل أومم شمٚمؽ احل٤مًم٦م، و

هاف يمام ئمـ اًمٌٕمض، سمؾ ُمـ سملم ومؽمة وأظمرى، وًمٞمس هذا ُمـ اإل أن دمدد اعمّم٤مطمػ

وأن يٙمقن ًمف إضمالل ئام ذم أطمًـ ُمٜمٔمر ، ًمٙمل يٌ٘مك داوضمؾاًمٕمٜم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م ًمٙمت٤مب اهلل قمز 

 .وهٞم٦ٌم

 

 .: الؽتابة داخل ادصحفالسادس ادطؾب

يْمع  ٓ يٜمٌٖمل أن يًتٕمٛمؾ اًم٘مٚمؿ داظمؾ اعمّمحػ، ومٞمٙمت٥م قمٚمٞمف شمٜمٌٞمٝم٤مت أو ُمالطمٔم٤مت أو 

قمالُم٦م سم٤مًم٘مٚمؿ، يم٠من يْمع ظمٓم٤ًم حت٧م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م ًمٞمّمحح ظمٓم٠مه، سمؾ يْمع ذًمؽ 

 .ذم ورىم٦م ُمًت٘مٚم٦م

يمت٤مسم٦م واًمٙمت٤مسم٦م قمغم ه٤مُمش اعمّمحػ  ؾم١مال إمم اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م  اًمدائٛم٦م قمـوىمد وضمف 

ووع سمٕمض إرىم٤مم قمٜمد   ف ويمذًمؽؾم٥ٌم ٟمزول سمٕمض أي٤مت وشمٗمًػمه٤م سم٢مجي٤مز قمغم ه٤مُمِم

 ؟سمٕمض  اًمٙمٚمامت  سمٖمرض قمده٤م وشم٘مٞمٞمد همريٌٝم٤م ذم اًمرؾمؿ واًمٚمٗمظ

اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أي إصؾ اًمذي ضمرى قمٚمٞمف قمٛمؾ إُم٦م هق دمريد يمت٤مب  ومٙم٤من اجلقاب:)

 اعمًٚمٛملم دون إو٤موم٦م أو ٟم٘مص . إو٤موم٦م إًمٞمف ، ويٌ٘مك شمداول اعمّمحػ سمرؾمٛمف اعمتداول سملم

هلذا ٟمٜمّمحؽ سمؽمك ُم٤م ذيمر ُمـ اًمتحِمٞم٦م قمغم اعمّمحػ ، وسمقؾمٕمؽ أن شمٙمت٥م ُم٤م حتت٤مج إًمٞمف 

، ومتجٛمع سملم اعمح٤مومٔم٦م قمغم يمت٤مب اهلل أي٦مذم أوراق ظم٤مص٦م شمِمػم إمم اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ 
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، وسملم شم٘مٞمٞمد ُم٤م يٗمٞمدك ويٕمٞمٜمؽ قمغم ومٝمٛمف .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  شمٕم٤ممم

(وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 
(1)

. 

 

 .: ٓ يؽتب الؼرآن عذ اجلدرانالسابعادطؾب 

ًمٞمس ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن يٙمت٥م قمغم اجلدران وإسمقاب واًمًت٤مئر، سمؾ ىمد يٙمقن 

 ؾم٤ٌٌم ٓسمتذاًمف.

)وُمـ طمرُمتف أٓ ُيٙمت٥م قمغم إرض وٓ قمغم طم٤مئط يمام يٗمٕمؾ سمف ذم اعم٤ًمضمد ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: 

اعمحدصم٦م(
(2)

. 

وىم٤مل اًمنمسمٞمٜمل: )يٙمره يمت٥م اًم٘مرآن قمغم طم٤مئط وًمق عمًجد(
(3)

. 

وىم٤مل اًمًٞمقـمل: )ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: وشمٙمره يمت٤مسمتف قمغم احل٤مئط واجلدران وقمغم اًمً٘مقف أؿمد 

يمراهٞم٦م ٕٟمف يقـم٠م(
(4)

. 

)وشمٙمره يمت٤مسمتف ذم اًمًتقر ٕٟمف ُمٔمٜم٦م آسمتذال(وضم٤مء ذم ٟمٞمؾ اعمآرب: 
(5)

. 

                                                 

واٟمٔمر أيْم٤م ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ إًمّم٤مق ورىم٦م قمغم اعمّمحػ شمٌلم يمٞمٗمٞم٦م ؾمجقد  ،(11/  1( ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:)1)

 (.14/  1) اًمتالوة:

 (.1/14اجل٤مُمع: )  (1)

 (.1/18ُمٖمٜمل اعمحت٤مج : ) (1)

 (.1/481ٚمقم اًم٘مرآن:) اإلشم٘م٤من ذم قم (4)

 (.1/111ٟمٞمؾ اعمآرب: )  (1)
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 ألواح تعؾق يف ادجالس. كتابته عذالثامن:  ادطؾب

دمٜمٌٝم٤م عم٤م ، واًمقاضم٥م واخل٤مص٦م س اًمٕم٤مُم٦مًموهذه اًمٔم٤مهرة ىمد اٟمتنمت يمثػما ذم اعمٜم٤مزل واعمج٤م

وقم٨ٌم ، طمٞم٨م شمٕمرض أي٤مت ًمإله٤مٟم٦م : وم٤معمج٤مًمس ٓ ختٚمق ُمـ هلق ومٞمٝم٤م ُمـ حم٤مذير ذقمٞم٦م

أن يتخذ  إمم :ًمٚم٘مرآن قمام أٟمزل ُمـ أضمٚمف هذه اًمٔم٤مهرة إظمراضم٤م ن ذمأ، يمام ب ًمٚمدظم٤منوذ

متٞمٛم٦م، وًمٚمٕمٚمامء يمالم يمثػم ذم اًمتحذير ُمـ هذه اًمٔم٤مهرة، وُمـ ذًمؽ ُم٤مضم٤مء ذم ومتقى زيٜم٦م أو 

 : ىم٤مًمقا:ٜم٦م اًمدائٛم٦مًمٚمجااًمٕمٚمامء ذم 

-أوًٓ: أٟمزل اهلل  وصحٌف، وسمٕمد: )احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف وآًمف 

اًم٘مرآن ُمققمٔم٦م وؿمٗم٤مء عم٤م ذم اًمّمدور، وهدى ورْح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم، وًمٞمٙمقن طمج٦م قمغم  -شمٕم٤ممم

اًمٜم٤مس، وٟمقرًا وسمّمػمة عمـ ومتح ىمٚمٌف ًمف، يتٚمقه ويتٕمٌد سمف، ويتدسمره، ويتٕمٚمؿ ُمٜمف أطمٙم٤مم 

 يٜمزل ًمٞمٕمٚمؼ قمغم اًمٕم٘م٤مئد واًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت اإلؾمالُمٞم٦م، ويٕمتّمؿ سمف ذم يمؾ أطمقاًمف، ومل

اجلدران زيٜم٦م هل٤م، وٓ ًمٞمجٕمؾ طمروزًا ومت٤مئؿ شمٕمٚمؼ ذم اًمٌٞمقت أو اعمحالت اًمتج٤مري٦م وٟمحقه٤م: 

صٞم٤مٟم٦م وطمٗمٔم٤ًم هل٤م ُمـ احلريؼ واًمٚمّمقص، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ مم٤م يٕمت٘مده سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م، وظم٤مص٦م 

ف وهدى ومٛمـ اٟمتٗمع سم٤مًم٘مرآن ومٞمام أٟمزل ُمـ أضمٚمف ومٝمق قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ رسم -وُم٤م أيمثرهؿ-اعمٌتدقم٦م 

وسمّمػمة، وُمـ يمتٌف قمغم اجلدران أو قمغم ظمرق شمٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ: زيٜم٦م أو طمرزًا 

وصٞم٤مٟم٦م ًمٚمًٙم٤من وإصم٤مث وؾم٤مئر اعمت٤مع وم٘مد اٟمحرف سمٙمت٤مب اهلل أو سمآي٦م أو سمًقرة ُمٜمف قمـ 

ضم٤مدة اهلدى، وطم٤مد قمـ اًمٓمريؼ اًمًقي واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، واسمتدع ذم اًمديـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف 

ىمقًٓ أو قمٛمالً، وٓ قمٛمؾ سمف اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ف اهلل وٓ رؾمقًم

وٓ أئٛم٦م اهلدى ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمتل ؿمٝمد هل٤م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم-وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م 
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سم٠مَّن٤م ظمػم اًم٘مرون، وُمع ذًمؽ وم٘مد قمّرض آي٤مت اًم٘مرآن أو  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌل 

سمٞمتف إمم آظمر سمٓمرح هذه اخلرق ذم إصم٤مث اعمؽمايمؿ، ويمذا ؾمقره ًمإله٤مٟم٦م قمٜمد آٟمت٘م٤مل ُمـ 

احل٤مل قمٜمد سماله٤م وـمرطمٝم٤م هٜم٤م وهٜم٤م مم٤م ٓ يٜمٌٖمل، وضمدير سم٤معمًٚمؿ أن يرقمك اًم٘مرآن وآي٤مشمف، 

واعمح٤مومٔم٦م قمغم طمرُمتف، وٓ يٕمروف عم٤م ىمد يٙمقن ومٞمف اُمتٝم٤من ًمف(
(1)

. 

احلًٜمك أو سمٕمض أي٤مت قمغم  هذا يٗمٞمد ذم يمراهٞم٦م أو حتريؿ يمت٤مسم٦م أؾمامء اهلل اًمٕمٚمامء ويمالم

همٚم٥م قمغم اًمٔمـ أَّن٤م ؾمتتٕمرض ًمالُمتٝم٤من أو أؾمقار اعمدارس، طمٞم٨م شمتٕمرض ًمالُمتٝم٤من، وم٢مذا 

ومٞمٜمٌٖمل أو  وممـ أُمر سمٙمت٤مسمتٝم٤م،  ، ويتحٛمؾ وزره٤م ُمـ يم٤من ؾم٤ٌٌم ومٞمٝم٤مشم٠ميمد اًمتحريؿضمزم سمف: 

 جي٥م اؾمتٌداهل٤م سمٕم٤ٌمرات احلٙمٛم٦م وأسمٞم٤مت اًمِمٕمر اعمٗمٞمدة وٟمحق ذًمؽ.

 اًمتحٗمظ ُمـ يمت٤مسم٦م أي٤مت قمغم إواين أو اعمجًامت وهمػمه٤م.ويمذًمؽ جي٥م 

 ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداهلل اًم٤ًٌمم:

وُمـ إه٤مٟم٦م اًم٘مرآن: يمت٤مسمتف قمغم إواين واًمٚمقطم٤مت اًمتل شمقوع سمج٤مٟم٥م اًمّمقر، وذم جم٤مًمس )

اًمٚمٝمق، وُم٤م طمدث أظمػما ُمـ دمًٞمؿ يمٚمامت اًم٘مرآن قمغم صقر ُمٜم٤مفمر اًمٓمٌٞمٕم٦م، يمؾ هذا يٕمد 

أٟمف قمروف ًمإله٤مٟم٦م ًمتالقم٥م سمف، وإن مل ي٘مّمد ص٤مطمٌف ذًمؽ، إٓ ُمـ إه٤مٟم٦م اًم٘مرآن وا

وإذا رأي٧م اًمذيـ ُيقوقن ذم آي٤مشمٜم٤م وم٠مقمرض قمٜمٝمؿ طمتك }ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، وآؾمتخٗم٤مف

ع اًم٘مقم ُيقوقا ذم طمدي٨م همػمه وإُم٤م يٜمًٞمٜمؽ اًمِمٞمٓم٤من ومال شم٘مٕمد سمٕمد اًمذيمرى ُم

(اًمٔم٤معملم
(2)

. 

                                                 

 (.11/  1(، واٟمٔمر: )47/ 4ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)

 (.11/111(، واٟمٔمر: ًم٘م٤مء اًم٤ٌمب اعمٗمتقح: ) 1/191وٞمح إطمٙم٤مم ُمـ سمٚمقغ اعمرام: )شمق (1)
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 .الطقور أصؽالكتابة أيات الؼرآكقة عذ : تاشعالادطؾب 

 قمغم وُمـ آُمتٝم٤من يمت٤مسم٦م أي٤مت قمغم أؿمٙم٤مل احلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر، يمٛمـ يٙمت٥م آي٦م اًمٙمرد

 .وهمػمه٤م ؿمٙمؾ طمّم٤من أوـم٤مئر

ي٘مقم سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم قمغم أضمٝمزة اًمٓم٤ٌمقم٦م سمٙمت٤مسم٦م ) وذم ؾم١مال إمم اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:) 

طمٙمؿ ذًمؽ ُمع اًمتقضمٞمف اًمًٌٛمٚم٦م ( قمغم هٞمئ٦م ) صٗم٦م ( ـم٤مئر اًمٜمٕم٤مم أو أؿمٙم٤مل أظمرى . ُم٤م 

 واًمٜمّمح ؟ ضمزايمؿ اهلل ظمػما .

: هذا اًمٕمٛمؾ اعمذيمقر وهق يمت٤مسم٦م اًمًٌٛمٚم٦م أو همػمه٤م ُمـ إذيم٤مر اًمنمقمٞم٦م قمغم ومٙم٤من اجلقاب

 ؾمٌح٤مٟمف قمٛمؾ ُمٜمٙمر وومٞمف اٟمت٘م٤مص جلٜم٤مب اهلل -ؿمٙمؾ ـم٤مئر اًمٜمٕم٤مم أو همػمه ُمـ احلٞمقاٟم٤مت 

ًمذوات إرواح أن ومٞمف شمّمقيرا  أوهل٤م :قز إىمراره واًمًٙمقت قمٚمٞمف ُٕمقر :، ومال جيوشمٕم٤ممم

آؾمتخٗم٤مف صم٤مًمثٝم٤م: اًمٕم٨ٌم أو،  أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف واسمتذاهل٤مصم٤مٟمٞمٝم٤م : اإلؾم٤مءة إمم، وذًمؽ حمرم

.وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م اهلل اًمرْحـ اًمرطمٞمؿ سمآي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ، وهل سمًؿ

(حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
(1)

 . 

 .اء ادصحفوذ: حؽم بقع عاذادطؾب ال

سمٕمض اًمٕمٚمامء يٙمره سمٞمع اعمّم٤مطمػ وأظمذ اًمثٛمـ قمٚمٞمٝم٤م، وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ورواي٦م قمـ إُم٤مم 

أْحد
(2)

، ىم٤مل اعمرداوي:)واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: جيقز سمٞمٕمف ُمع اًمٙمراه٦م(
(3)

. 

                                                 

 (.17/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)

 (.1/189) (، وَّن٤مي٦م اعمحت٤مج:9/111اٟمٔمر اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي:) (1)

 (.4/11): شمّمحٞمح اًمٗمروع (1)
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ىم٤مل:  وىمد ضم٤مءت آصم٤مر قمـ اًمًٚمػ ذم يمراهٞم٦م اًمتج٤مرة سم٤معمّم٤مطمػ، ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ

 .قن سمٞمع اعمّمحػاهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمرهيم٤من أصح٤مب رؾمقل 

: ًمقددت أن إيدى ىمٓمٕم٧م رم سمٞمع ىم٤مل اسمـ قمٛمر : )ٕمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل ىم٤ملوم

(اعمّم٤مطمػ
(1)

. 

(ن اًمذيـ ، يٌٞمٕمقن اعمّم٤مطمػ ضسمقا وددت أ ): قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤ملو
(2)

. 

، ويم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤مٞمع اعمّم٤مطمػ ويمت٤مهب٤م وإضمر يم٤مٟمقا يٙمرهقن سم ): قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤ملو

 : حيتًٌقن٤مٟمقا يّمٜمٕمقن؟ ىم٤مل: يمٞمػ يمن ي٠مظمذوا إضمر قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًمٙمت٤مب، ىمٚم٧ميٙمرهقن أ

 .(1)(ذم ذًمؽ اخلػم

ؾم٠مل قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس  : )ٕمـ زي٤مد ُمقمم ًمًٕمد أٟمفوضم٤مء قمـ همػمهؿ اًم٘مقل سم٤مجلقاز، وم

وُمروان سمـ احلٙمؿ قمـ سمٞمع اعمّم٤مطمػ ًمتج٤مرة ومٞمٝم٤م وم٘م٤مٓ : ٓ ٟمرى أن دمٕمٚمف ُمتجرا وًمٙمـ ُم٤م 

(قمٛمٚم٧م سمٞمديؽ ومال سم٠مس سمف
(4)

. 

(إٟمام يٌٞمٕمقن اًمٙمت٤مب وإوراق ، وٓ يٌٞمٕمقن يمت٤مب اهلل : وىم٤مل أطمد اًمًٚمػ
(5)

. 

 سمـ احلٜمٗمٞم٦م قمـ احلًـ اًمٌٍمي واًمِمٕمٌل وحمٛمدأيْم٤م وضم٤مء اًم٘مقل سم٤مجلقاز 
(6)

. 

                                                 

 (.11/  1) :واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل (،11/  1ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: ) (1)

 . 111 (اعمّم٤مطمػ ٓسمـ أيب داود ص1)

 221 رضمع اًم٤ًمسمؼ صاعم (1)

 (11/  1): اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل (4)

 111 أيب داود ص٤مطمػ ٓسمـ ( اعمّم1)

 .117ص  (، واعمّم٤مطمػ ٓسمـ أيب داود17/  1اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل: ) (1)
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 وىم٤مل اًمٜمقوي:

ضمرة صمؿ إن قم٤ٌمرة ضم٤مرشمف وٟمًخف سم٤مٕإسمٜم٤م قمغم صح٦م سمٞمع اعمّمحػ وذائف واشمٗمؼ أصح٤م) 

اعمّمٜمػ واًمدارُمك وهمػممه٤م أٟمف جيقز سمٞمٕمف وفم٤مهر هذه اًمٕم٤ٌمرة أٟمف ًمٞمس سمٛمٙمروه وىمد سح 

واًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م أن سمٞمٕمف ُمٙمروه وهق ٟمص اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مب  سمٕمدم اًمٙمراه٦م اًمروي٤مٟمك

ذم يمت٤مسمف اًمًٜمـ اًمٙمٌػم وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ  لواسمـ ُمًٕمقد وسمف ىمٓمع اًمٌٞمٝم٘م ف قمكماظمتال

(وأصم٤مر
(1)

. 

 :ؿسمراهٞمىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إ

، وٓ يٚمزم أٟمف اجلقاز هٜم٤م ، وقمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ىرح ىمقواًمِم٤م" وٓ يّمح سمٞمع اعمّمحػ "ىمقًمف :)

 ،، وشمٜمِمٞمٓم٤ًم هلذا اًم٘مقلضمح٤من قمٜمده، ويٗمٞمد ٟمقع رًمف ُمـ إدًم٦م  ُم٤مإًمٞمف ، وًمٙمـ ًمٞمًتقذميٛمٞمؾ 

، ًمٙمقٟمف ًمٞمس يمؾ أطمد يًتٓمٞمع يمت٤مسمتف ، وىمد ٓ يتٞمن ًمف وهذا هق اًمراضمح صح٦م سمٞمٕمف وذائف

سمف  ف ؾمٕم٦م وشمٕمٛمٞمؿ ًمٚمٜمٗمعٟم٤مؾمخ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أن اخلٓم٠م ومٞمف ًمٞمس ُمثؾ اخلٓم٠م ذم همػمه ، ومٌٞمٕم

ىمؾ ُم٤م ومٞمف أن يٕمٓمك ومٞمف صمٛمـ يمثػم ٕضمؾ رهمٌتف ذم اًمثٛمـ اًمٙمثػم ومٝمذا أٟمٕمؿ اًمذي ، شمفءوىمرا

(واهلل أقمٚمؿ  ، هيٙمر
(2)

. 

 وضمف إمم اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز ؾم١مال ذا ٟمّمف:و

                                                 

 (.111/  9اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب: ) (1)

 (.4/  7ومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ: ) (1)
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إن اًم٘مرآن ٓ يِمؽمى، سمٛمٕمٜمك أٟمٜم٤م إذا ذهٌٜم٤م إمم اًمًقق ٓ ٟم٘مقل:   اًمٕمراق ُمـ ي٘مقل إخ)

اهلدي٦م، هؾ ىمقزم صحٞمح أم ٓ؟ وُم٤م هل  سمٙمؿ هذا اًم٘مرآن، إٟمام ٟم٘مقل: سمٙمؿ شمٕمٓمٞمٜمل هذه

 . (اًمٕم٤ٌمرات اًمتل شمًتحًٜمقن أن ٟمردده٤م قمٜمد هذا اعم٘م٤مم؟

 ومٙم٤من ضمقاسمف:

اعمّمحػ، وٓ سم٠مس ذم ذًمؽ ذم اًمّمحٞمح ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء، وم٢مذا ىمٚم٧م  ٓ طمرج ذم ذاء)

اعمّمحػ، ٕن اًم٘مرآن ُمٙمتقب ذم إوراق، وم٠مٟم٧م شمِمؽمي  أو سمٙمؿ هذا اعمّمحػ سمٕمٜمل هذا

إوراق واجلٚمد، اًمذي ومٞمف اًم٘مرآن، ومال طمرج ذم ذًمؽ: شمِمؽميف وشمٜمٗمؼ ومٞمف اعم٤مل، وشم٘مرؤه أو 

طمتك يًتٗمٞمدوا، حتًـ إمم اًمٜم٤مس سمنمائف، طمتك شمْمٕمف ذم اعم٤ًمضمد أو شمٕمٓمٞمف سمٕمض إظمقاٟمؽ، 

(قمغم اًمّمحٞمح وٓ طمرج ذم ذائف وسمٞمٕمف مجٞمٕم٤مً ، أٟم٧م ُم٠مضمقر ذم هذا
(1)

. 

 

 .عرش: رهن ادصحف عـد أهل الذمة احلاديادطؾب 

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

وُمث٤مهلام ُم٤م اطمت٩م سمف أْحد ريض اهلل قمٜمف وىمد ؾمئؾ قمـ رهـ اعمّمحػ قمٜمد أهؾ اًمذُم٦م، ..)

أن ي٤ًمومر سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو خم٤موم٦م أن  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -َّنك اًمٜمٌل »وم٘م٤مل: ٓ 

                                                 

 (.1/ 111، واٟمٔمر ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ قمثٞمٛملم:)11/111ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سم٤مز  (1)
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ومٝمذا ىم٤مـمع: ٕٟمف إذا َّنك قمام ىمد يٙمقن وؾمٞمٚم٦م إمم ٟمٞمٚمٝمؿ إي٤مه ومٝمق قمـ إٟم٤مًمتٝمؿ ش . يٜم٤مًمف اًمٕمدو

(إي٤مه أَّنك وأَّنك
(1)

. 

 

 .: السػر بادصحف إىل أرض العدوعرش ثاينال ادطؾب

أن ي٤ًمومر سم٤مًم٘مرآن  َّنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف..(إمم أرض اًمٕمدو

 .)إٟمف يم٤من يٜمٝمك أن ي٤ًمومر سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو خم٤موم٦م أن يٜم٤مًمف اًمٕمدو( :قمٜمد ُمًٚمؿ سمٚمٗمظو

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

وٓ اًمًٗمر سمف إمم سمالدهؿ عم٤م روى قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل ٓ ..) 

(..أْحد وُمًٚمؿشم٤ًمومروا سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو خم٤موم٦م أن يٜم٤مًمف اًمٕمدو رواه 
(2)

. 

ىم٤مل اًمٜمقوي: )حترم اعم٤ًمومرة سم٤معمّمحػ إمم أرض اًمٕمدو إذا ظمٞمػ وىمققمف ذم أيدهيؿ و

ًمٚمحدي٨م اعمِمٝمقر ذم اًمّمحٞمحلم أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : َّنك أن ي٤ًمومر سم٤مًم٘مرآن 

إمم ارض اًمٕمدو(
(3)

. 

وؾمٗمر سمف ًمدار طمرب( )وحيرم أيْم٤ًم..وذم اًمروض اعمرسمع:
(4)

. 

                                                 

 (.199/ 1اعمًتدرك قمغم جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)

 (. 181/  1ذح اًمٕمٛمدة: )(1)

 .117اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن ص (1)

 (.1/71اًمروض اعمرسمع:)  (4)
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 .قع ادصحف لؾؽافر أو إهداؤه: بعرش ثالثال ادطؾب

 سم٠مي ـمري٘م٦م. وإًمٞمؽ أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اعمٜمع ُمـ سمٞمع اعمّمحػ أو إهداؤه أو متٙمٞمٜمف ُمٜمف

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

وًمق ُمٚمؽ اًمذُمل ُمّمحٗم٤م سم٤مإلرث أًمزم سم٢مزاًم٦م ُمٚمٙمف قمٜمف َّٕنؿ ..وٓ جيقز متٚمٞمٙمف ُمـ يم٤مومر )

(يتديٜمقن سم٤مٟمتٝم٤ميمف واٟمت٘م٤مص طمرُمتف
(1)

. 

 اسمـ ىمداُم٦م:ىم٤مل و

وٓ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وٓ جيقز متٙمٞمٜمف ُمـ ذاء ُمّمحػ، وٓ طمدي٨م رؾمقل اهلل ) 

وم٘مف، وم٢من ومٕمؾ، وم٤مًمنماء سم٤مـمؾ: ٕن ذًمؽ يتْمٛمـ اسمتذاًمف. ويمره أْحد سمٞمٕمٝمؿ اًمثٞم٤مب اعمٙمتقب 

(قمٚمٞمٝم٤م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم
(2)

. 

 ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:

ُمـ اعمّمحػ ، وٓ ُمـ سمٕمْمف : ًمئال وذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمٕمدو ) 

(..يًتٝمزئ سمذًمؽ ، ويًتخٗمقا سمف . وأيْم٤م وم٢مَّنؿ قمغم ٟمج٤مؾم٦م وضمٜم٤مسم٦م
(3)

 . 

 ًمٚم٤ٌمضمل:اعمٜمت٘مك وذم 

ٕٟمف ٟمجس  ،وًمق أن أطمدا ُمـ اًمٙمٗم٤مر رهم٥م أن يرؾمؾ إًمٞمف سمٛمّمحػ يتدسمره مل يرؾمؾ إًمٞمف سمف)

 ،وٓ جيقز ًمف ُمس اعمّمحػ وٓ جيقز ٕطمد أن يًٚمٛمف إًمٞمف ذيمره اسمـ اعم٤مضمِمقن ،ضمٜم٥م

                                                 

 (. 181/ 1(ذح اًمٕمٛمدة: )1)

 (.9/111اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م: ) (1)

 (.11/ 11أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ: ) اعمٗمٝمؿ عم٤م (1)
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وٓ سم٠مس  ،ويمذًمؽ ٓ جيقز أن يٕمٚمؿ أطمد ُمـ ذرارهيؿ اًم٘مرآن ٕن ذًمؽ ؾم٥ٌم ًمتٛمٙمٜمٝمؿ ُمٜمف

وٓ سم٠مس أن يٙمت٥م إًمٞمٝمؿ سم٤مٔي٦م وٟمحقه٤م قمغم ؾمٌٞمؾ  ،أن ي٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ اطمتج٤مضم٤م قمٚمٞمٝمؿ سمف

ف وؾمٚمؿ إمم ُمٚمؽ اًمروم ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب شمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛم٦م اًمققمظ يمام يمت٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞم

(ؾمقاء سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ
(1)

 . 

 : اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦موذم 

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن هذا اًمٌٞمع ممٜمقع ، وسح مجٝمقرهؿ سم٤محلرُم٦م ، ويٌدو ُمـ يمالم احلٜمٗمٞم٦م )

(صمٌقت اًمٙمراه٦م ، وهل سمٛم٘مت٣م ىمقاقمدهؿ وشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ًمٚمتحريؿ
(2)

 . 

ويمذًمؽ ًمق أن يم٤مومرا ذم حمؾ شمّمقير ًمألوراق ومال جيقز إقمٓم٤مؤه ُمّمحٗم٤م ًمتّمقير سمٕمض 

أوراىمف
(3)

. 

، وإٟمام ومٞمف وم٢مٟمف ٓ يٕمٓمك وإن رضمل إؾمالُمفًمق ـمٚم٥م أطمد اًمٙمٗم٤مر ُمّمحٗم٤م ًمٚم٘مراءة ْم٤م أيو

 اًمتٗمًػم.اًمٕمٚمؿ أو ذم  ٤ميٕمٓمك يمت٤مسم

 سمـ سم٤مز ـ رْحف اهلل ـ :ٚمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز وهذا ؾم١مال ُوضّمف ًم

 .ًمق ـمٚم٥م ُمٜمل رضمؾ ُمًٞمحل ُمّمحٗم٤م هؾ أقمٓمٞمف أو ٓ؟: اًم١ًمال

: ًمٞمس ًمؽ أن شمٕمٓمٞمف، وًمٙمـ شم٘مرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن، وشمًٛمٕمف اًم٘مرآن، وشمدقمقه إمم اهلل اجلقاب

يملَِم اؾْمَتَج٤مَرَك وَم٠َمضِمْرُه  وشمدقمق ًمف سم٤مهلداي٦م: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز: ـَ اعمنُْْمِ ))َوإِْن َأطَمٌد ُِم

                                                 

(1) (1  /11.) 

 (.111/  9اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: ) (1)

 (.44/ 1اٟمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ:)(1)
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َٛمَع يَمالَم اهللَِّ ًْ ))ٓ شم٤ًمومروا سم٤مًم٘مرآن   صُمؿَّ َأسْمٚمِْٖمُف َُم٠ْمَُمٜمَُف((، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:طَمتَّك َي

ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف ٓ يٕمٓمك اًمٙم٤مومر اعمّمحػ ظمِمٞم٦م أن  إمم أرض اًمٕمدو ًمئال شمٜم٤مًمف أيدهيؿ((،

هيٞمٜمف أو يٕم٨ٌم سمف، وًمٙمـ ُيٕمٚمَّؿ وُي٘مرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن ويقضمف ويدقمك ًمف، وم٢مذا أؾمٚمؿ ؾمٚمؿ ًمف 

وٓ ُم٤مٟمع أن يٕمٓمك سمٕمض يمت٥م اًمتٗمًػم أو سمٕمض يمت٥م احلدي٨م إذا رضمل اٟمتٗم٤مقمف اعمّمحػ، 

(سمذًمؽ أو سمٕمض شمراضمؿ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
(1)

. 

اعمٜمٗمّمؾ سمٞمع ضمٚمد اعمّمحػ  طمٞم٨م طمرُمقاء إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ سمؾ ىمد ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمام

 .ًمٚمٙم٤مومر

 ىم٤مل اًمٌجػمُمل: 

ٟمًٌتف قمٜمف ؟ ومٞمف ٟمٔمر( )وهؾ جيقز سمٞمع اجلٚمد اعمٜمٗمّمؾ ًمٙم٤مومر ، ٕن ىمّمد سمٞمٕمف ىمٓمع
(2)

. 

ومم٤م يدل قمغم ؿمدة هذا إُمر ًمدى اًمٕمٚمامء أَّنؿ مل يٌٞمحقا إقمٓم٤مء اًمٙم٤مومر اعمّمحػ إٓ ذم طم٤مًم٦م 

 اًميورة اًم٘مّمقى.

 ٗمل َّن٤مي٦م اعمحت٤مج:وم

 ،وحيتٛمؾ أٟمف ًمق وضمد اًم٘مقت سمٞمد يم٤مومر ومل يّمؾ إًمٞمف إٓ سمدومع اعمّمحػ ًمف ضم٤مز ًمف اًمدومع..) 

ًمٙمـ يٜمٌٖمل ًمف شم٘مديؿ اعمٞمت٦م وًمق ُمٖمٚمٔم٦م إن وضمده٤م قمغم دومٕمف ًمٙم٤مومر(
(3)

. 

                                                 

 (.47/ 1(، واٟمٔمر: ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:)11/117ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب: )  (1)

 (.1/111حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م: ) (1)

 (.1/114واٟمٔمر:طمقار اًمنمواين: ) (1/191(َّن٤مي٦م اعمحت٤مج:  )1)
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ٓ يًٛمح ًمف سمٛمس  ويمٞمػ أن اًمٙم٤مومر ،هذا احلٙمؿ اًمنمقملسمٕمض اًمٜم٤مس ىمد يًتٖمرب و

 اعمّمحػ
(1)

ٞم٘مرأ ومٞمف ًمٕمٚمف ًم؟! وي٘مقًمقن هق خم٤مـم٥م سم٤مإليامن ومٙمٞمػ ٟمٛمٜمع قمٜمف اعمّمحػ  

 هيتدي؟!.

يمام أٟمف ٙمت٤مسمف، وًمهلل وقمدو اًمٙم٤مومر قمدو أن    _إو٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمٌؼ   _ىمد شمٙمقن احلٙمٛم٦م :ومٞم٘م٤مل 

_ ُمـ ظمالل هذا اًمتنميع_وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  :سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويٙمذسمفيٌتٕمد قمـ اإليامن 

يٚمٛمًف ومْمال قمـ أن يِمؽميف  ٓ يًتحؼ أنطمتك يٕمتؼمه ٟمج٤ًم ، سمؾ وُمٜمف ٕمدتٜمزه قمٜمف ويٌتي

، واجلزاء ُمـ اسمتٕمد قمٜمف اًم٘مرآن وٟم٠مى قمٜمف :ن سمفويٛمٚمٙمف، ومٙمام شمٙمؼم اًمٙم٤مومر واسمتٕمد قمـ اإليام

اإليامن وإمم ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، ومال ئمـ اًمٙم٤مومر أن اًم٘مرآن سمح٤مضم٦م إًمٞمف سمؾ هق سمح٤مضم٦م إمم اًم٘مرآن 

٤َم اًمٜم٤َّمُس َأْٟمُتُؿ اًْمُٗمَ٘مَراُء إمَِم اهللَِّ َواهللَُّ ُهَق اًْمَٖمٜمِلُّ احْلَِٛمٞمُد  }: ىم٤مل شمٕم٤ممم ،سمام ضم٤مء سمف ؾمٌح٤مٟمف  {َي٤م َأهيُّ

٤ٌَمِدِه اًْمُٙمْٗمَر َوإِْن  }وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[ 11]وم٤مـمر :  إِْن شَمْٙمُٗمُروا وَم٢مِنَّ اهللََّ هَمٜمِلٌّ قَمٜمُْٙمْؿ َوٓ َيْرَى ًمِِٕم

ـْ ذِم إْرِض مَجِٞمًٕم٤م  }، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  [7 ]اًمزُمر: {شَمِْمُٙمُروا َيْرَوُف ًَمُٙمْؿ  إِْن شَمْٙمُٗمُروا َأْٟمُتْؿ َوَُم

 .[8]إسمراهٞمؿ:  {َٖمٜمِلٌّ َْحِٞمٌد وَم٢مِنَّ اهللََّ ًمَ 

ومٝمذا آؾمٚمقب هقاًمذي يٜمٗمع ُمع اعمتٙمؼم اعمٕمرض قمـ اإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ وآي٤مشمف 
(2)

 ،

٤معمًٚمؿ ُمٝمام يم٤من وم٘مػما ووٕمٞمٗم٤م، إٓ اعم١مُمـ سمف، وم فٓ يًتح٘مومٛمس اعمّمحػ ذف قمٔمٞمؿ 

                                                 

 د ُمـ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ يٗمتل سمجقاز إهدائف ُمّمحٗم٤م! ىم٤مل إذا رضمل إؾمالُمف!.طمتك ُوضم (1)

ٓ ئمـ اًمٔم٤من سم٠من اًمذي ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اإليامن سمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالم هق اجلٝمؾ اًمت٤مم اًمذي يٕمذرون سمف: سمؾ احلج٦م ىم٤مئٛم٦م  (1)

قمغم اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: )واًمٗمالؾمٗم٦م يمٚمٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أٟمف ُم٤م ىمرع اًمٕم٤ممل ٟم٤مُمقس أقمٔمؿ ُمـ اًمٜم٤مُمقس 

ديٜم٤م وقمٚمام سم٤مشمٗم٤مق اًمٗمالؾمٗم٦م، طمتك ومالؾمٗم٦م اًمٞمٝمقد اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأُمتف أيمٛمؾ قم٘مال و
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وُمٝمام يم٤مٟم٧م ُمٙم٤مٟمتف، وم٢مٟمف يًتحؼ أن ي٠مظمذ يمت٤مب رسمف قمز وضمؾ اعمٜمزل ُمـ ومقق ؾمٌع 

ُمٝمام يم٤مٟم٧م ُمٙم٤مٟمتف آضمتامقمٞم٦م وهمٜم٤مه ومال يٛمٙمـ أن واعمرشمد واعمٚمحد ؾمٛمقات: سمٞمٜمام اًمٙم٤مومر 

                                                                                                                                 

واًمٜمّم٤مرى، وم٢مَّنؿ ٓ يرشم٤مسمقن ذم أن اعمًٚمٛملم أومْمؾ قم٘مال وديٜم٤م، وإٟمام يٛمٙم٨م أطمدهؿ قمغم ديٜمف، إُم٤م اشم٤ٌمقم٤م هلقاه 

 (.188/  11ورقم٤مي٦م عمّمٚمح٦م دٟمٞم٤مه ذم زقمٛمف..( جمٛمقع اًمٗمت٤موى: )

 وىم٤مل:

تٛمقن إيامَّنؿ إُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م وإُم٤م يٙمتٛمقٟمف قمـ اًمٕم٤مُم٦م وئمٝمروٟمف )وذم سمالد اًمٜمّم٤مرى ُمـ هذا اًمٜمقع ظمٚمؼ يمثػم يٙم 

 (.119/  1خل٤مصتٝمؿ ( اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح: )

 وىم٤مل:

)وظمٚمؼ يمثػم ُمـ يم٤ٌمر اًم٤ٌمسم٤موات واعمٓم٤مرٟم٦م وإؾم٤مىمٗم٦م عم٤م ظم٤مـمٌٝمؿ ىمقم ُمـ اًمٗمْمالء أىمروا هلؿ سم٠مَّنؿ ًمٞمًقا قمغم 

قمٚمٞمف ٕضمؾ اًمٕم٤مدة واًمري٤مؾم٦م يمٌ٘م٤مء اعمٚمقك وإهمٜمٞم٤مء قمغم ُمٚمٙمٝمؿ وهمٜم٤مهؿ ،  قم٘مٞمدة اًمٜمّم٤مرى وإٟمام سم٘م٤مؤهؿ قمغم ُم٤مهؿ

وهلذا دمد هم٤مًم٥م ومْمالئٝمؿ إٟمام مه٦م أطمدهؿ ٟمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمري٤مى يم٤معمٜمٓمؼ واهلٞمئ٦م واحل٤ًمب واًمٜمجقم أو اًمٓمٌٞمٕمك 

/  1اًم٘مٞمؿ:)(،واٟمٔمر هداي٦م احلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٓسمـ 119/  18يم٤مًمٓم٥م..( جمٛمقع اًمٗمت٤موى: )

 (.144/  1(، و ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان: )11

 وذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ىم٤مل قمٜمٝمؿ اًمديمتقر قمٌداًمرْحـ دُمِم٘مٞم٦م ذم شمٖمريدة ًمف:

)يمثػم ُمـ ٟمّم٤مرى ًمٌٜم٤من يٌ٘مقن ٟمّم٤مرى ُمع ي٘مٞمٜمٝمؿ سم٠من آؾمالم طمؼ ٕن اًمٙمٞم٤من اعمًٞمحل أىمقى ؾمٞم٤مؾمٞم٤م واىمتّم٤مدي٤م 

 ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم(!. وُمٜمٝمؿ ُمـ يقيص سم٠من يدومٜمقه

وهبذا ىم٤مُم٧م احلج٦م شم٘مقم قمغم اًمِمخص إذا قمٚمؿ أن ُم٤م يدقمك إًمٞمف أطمقط مم٤م هق قمٚمٞمف، ٓ سمد أن يٕمٚمؿ أيْم٤م سم٠من و

: )واقمٚمؿ أن صمٌقت هذا اًم٘مدر قمغم اعمٙمٚمػ  _رْحف اهلل _ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمرْحـ اعمٕمٚمٛملاحلج٦م قمغم يمثػم ُمـ اخلٚمؼ، 

أطمقط مم٤م هق قمٚمٞمف يم٤مف ذم ىمٞم٤مم احلج٦م قمٜمد اهلل قمز و ضمؾ ، و سمذًمؽ ىم٤مُم٧م  أقمٜمك أن يث٧ٌم قمٜمده أن ُم٤م يدقمك إًمٞمف

 (.111/ 1احلج٦م قمغم أيمثر اًمٙمٗم٤مر..( اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إسم٤مـمٞمؾ)
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سمٞمٜمام  سمٙمؾ ، وًمق يم٤من أظم٤مه ذم اًمٜم٥ًم ُمٜمف، وٓ يٛمٙمٜمف أي ُمًٚمؿ اهلل قمز وضمؾيٚمٛمس يمت٤مب 

 ؿ سم٤مًم٘مراءة ذم هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ.أرحيٞم٦م يًٛمح ًمٙمؾ ُمًٚم

ومٕمغم أهؾ اًم٘مرآن أن يٕمرومقا ىمدر إظمقاَّنؿ اعمًٚمٛملم اًمذيـ اؿمؽميمقا ُمٕمٝمؿ ذم هذه اعمٞمزة 

أن و ًمدي٤مر، ؿ اٟم٤ًٌم أو شمٜم٤مءت هبقمٜمٝمؿ  وا ُمٝمام سمٕمد ًمتل ُمٜمحٝم٤م هلؿ رهبؿ وطم٤ٌمهؿ هب٤ماًمٕمٔمٞمٛم٦م ا

وأن حيٛمدوه ؾمٌح٤مٟمف قمغم أن ضمٕمٚمٝمؿ ُمًٚمٛملم وُمٙمٜمٝمؿ ُمـ ُمس  ،يٕمرومقا ىمدر يمت٤مب رهبؿ

سمف وأن شمٜمنمح صدورهؿ ، وقمٚمٞمٝمؿ أن يٗمرطمقا يمت٤مسمف واًمتٛمتع سم٘مراءشمف وإٟمس سمف وسمٛمدارؾمتف

 ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:، ًمف

وإذا ُم٤م أٟمزًم٧م ؾمقرة ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل }ىم٤مل شمٕم٤ممم هلل وأشم٤ٌمع رؾمقًمف أطمؼ سم٤مًمٗمرح سمف وم٠موًمٞم٤مء ا)

ىمؾ  }: وىم٤مل شمٕم٤ممم {إيامٟم٤م وم٠مُم٤م اًمذيـ آُمٜمقا ومزادهتؿ إيامٟم٤م وهؿ يًتٌنمونأيٙمؿ زادشمف هذه 

ومْمؾ  :ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري {سمٗمْمؾ اهلل وسمرْحتف ومٌذًمؽ ومٚمٞمٗمرطمقا هق ظمػم مم٤م جيٛمٕمقن

وىم٤مل هالل سمـ ي٤ًمف ومْمؾ اهلل ورْحتف اإلؾمالم  ،اهلل اًم٘مرآن ورْحتف أن ضمٕمٚمٙمؿ ُمـ أهٚمف

وىم٤مل  ، ٚمٛمٙمؿ هق ظمػم ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م اًمذي دمٛمٕمقناًمذي هدايمؿ إًمٞمف واًم٘مرآن اًمذي قم

(اسمـ قم٤ٌمس واحلًـ وىمت٤مدة ومجٝمقر اعمٗمنيـ ومْمؾ اهلل اإلؾمالم ورْحتف اًم٘مرآن
(1)

. 

لم ُمٝمٕٟمف ُمٝمام يٙمـ ومٝمق طم٘مػم  قمٚمٞمٝمؿ أن  يٕمرومقا طم٘م٤مرة اًمٙم٤مومر، ومال يٕمٔمٛمقه ذم أقمٞمٜمٝمؿ،يمام 

يت٤ًمهٚمقا ذم ذًمؽ أسمدا، وأن يِمٕمروا ٓ ن ٜمف، وأومٕمٚمٞمٝمؿ أن يٌٕمدوا اعمّمحػ قم قمٜمد رسمف،

واًمٕمزة أُم٤مم هذا وأن ئمٝمروا اًم٘مقة  عم٤م ظمّمٝمؿ اهلل هبذه اعمٞمزة اًمٕمٔمٞمٛم٦م، سم٤مًمٙمراُم٦م واًمرومٕم٦م

َـّ اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم }ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،اًمٙم٤مومر
ُة َوًمَِرؾُمقًمِِف َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َوًَمٙمِ ]اعمٜم٤موم٘مقن:  {ٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ َوهللَِِّ اًْمِٕمزَّ

                                                 

 .148 اًمروح ص  (1)



 

 

 

112 

قَْمَٚمْقَن إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملِمَ } :ؾمٌح٤مٟمفوىم٤مل ، [8 ْٕ َزُٟمقا َوَأْٟمُتُؿ ا أل ]( 119) {َوٓ هَتِٜمُقا َوٓ حَتْ

 .[119قمٛمران

جيٕمؾ اًمٙم٤مومر  يت٤ًمءل قمـ ؾم٥ٌم قمدم ُمًف  وىمد يٙمقن ُمـ طمٙمٛم٦م هذا اًمتنميع أيْم٤م: أن  

يٕمٓمقٟمف ُمـ هق ، ُمع أَّنؿ !وقمـ ؾم٥ٌم شمرومع اعمًٚمٛملم قمـ إقمٓم٤مئف ٟمًخ٦م ُمٜمف !ذا اًمٙمت٤مبهل

وأسمٕمد ُمٜمف ٟم٤ًٌم وسمٚمدا _ذم ٟمٔمره _أىمؾ ُمٜمف 
(1)

عمٕمروم٦م ُم٤م ذم  ؿمققومْمقل و فذم ٟمٗمً ومٞم٘مع، 

 مم٤م ىمد حيدوه ًمإليامنهلذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ،  وجيٕمؾ ذم ٟمٗمًف هٞم٦ٌم وإضمالٓ، اعمّمحػ

 ممتٝمٜم٤م سمٞمده.، وًمفوهذا ُيتٚمػ قمام ًمق يم٤من ُمٌذوٓ ًمف ذم يمؾ طملم وُم٤ٌمطم٤م ، واهلداي٦م

سمٜمٗمًف ويتٚمٝمػ قمٚمٞمف، وسملم  اًمِمخصتٚمػ سملم اًمٌمء اًمذي يٌح٨م قمٜمف وم٤مًمٌقن ؿم٤مؾمع وخم 

أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أضمؾ أن ي٘مٌٚمف ورسمام ذًمقا  ،إلقمٓم٤مئف ٟمًخ٤م ُمٜمف اًمٜم٤مست٤ًمسمؼ اًمٌمء اًمذي ي

 !.ُمٜمٝمؿ

ومٝمق يٌتٕمد قمٛمـ اىمؽمب ُمٜمف يمام ىم٤مل سمٕمض احلٙمامء: )ـمٌع قمغم ضائ٥م ًم١مم: وم٤مإلٟم٤ًمن  

 ـ اسمتٕمد قمٜمف(. وي٘مؽمب مم

                                                 

ػم وأٟمف إذا ُمًف وىمرأه: وم٢مٟمام يٛمًف وي٘مرأه سم٤مًمن واخلٗم٤مء واًمنىم٦م، وسمٖمػم رى اعمًٚمٛملم، أي سمٓمري٘م٦م هم (1)

ُم٤ٌمذة، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من ومٕمٚمف هذا ٓ ي٘مدح هبذا اًمتنميع وٓ يٜم٤مىمْمف، ٕن احلٙمؿ هٜم٤م طمٙمؿ ذقمل وًمٞمس طمٙمام ىمدري٤م، 

 ذًمؽ.ُمٕمٜمك واًمٙم٤مومر يٕمرف 

يمام ىم٤مل  _يمام أن اًمٌديؾ قمـ إقمٓم٤مئف اعمّمحػ: هق ىمراءة أي٤مت قمٚمٞمف وشمٗمًػمه٤م ًمف، أو إقمٓم٤مئف يمت٤مسم٤م ذم اًمتٗمًػم  

 .  _سمٕمض اًمٕمٚمامء
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ويقوح هذا أيمثر أٟمف ىمد ضم٤مء ذم اًمنموط اًمٕمٛمري٦م قمغم أهؾ اًمذُم٦م أَّنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن أوٓدهؿ 

 أيْم٤م وٓ حيٗمٔمقَّنؿ ؿمٞمئ٤م ُمٜمف. اًم٘مرآن

 ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

صٞم٤مٟم٦م ًمٚم٘مرآن أن حيٗمٔمف ُمـ ًمٞمس ُمـ أهٚمف وٓ ي١مُمـ سمف  "وٓ ٟمٕمٚمؿ أوٓدٟم٤م اًم٘مرآن  "ىم٤مًمقا: )

َّنك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف » يٛمٙمـ ُمٜمف، وىمد أن حيٗمٔمف وٓ سمؾ هق يم٤مومر سمف ومٝمذا ًمٞمس أهال

خم٤موم٦م أن شمٜم٤مًمف أيدهيؿ، ومٚمٝمذا يٜمٌٖمل أن يّم٤من قمـ ش وؾمٚمؿ أن ي٤ًمومر سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو

 إىم٤مُم٦م ًمٚمحج٦م قمٚمٞمفوم٢من ـمٚم٥م أطمد ُمٜمٝمؿ أن يًٛمٕمف ُمٜمٝمؿ وم٢من ًمف أن يًٛمٕمف إي٤مه ، ٤مهشمٚم٘مٞمٜمٝمؿ إي

(وًمٕمٚمف أن يًٚمؿ
(1)

. 

  ويتٛمًؽ هب٤م وٓ يٜمجرف ًمٚمٕم٤مـمٗم٦م، اًمنمقمٞم٦م ذم اًمدقمقة ومٕمغم اًمداقمٞم٦م أن يًٚمؽ  إؾم٤مًمٞم٥م

٢مفمٝم٤مر  احلرص اًمِمديد ذم ، وٓ يذل ٟمٗمًف ودقمقشمف أُم٤مُمٝمؿ ، وموقمٚمٞمف أن يًتٕمكم سم٢ميامٟمف وديٜمف

سمدٓ ُمـ  ؾمٞمٙمقن ؾم٤ٌٌم ذم اسمتٕم٤مدهؿوسمٓمري٘م٦م ُمٝمٞمٜم٦م: ٤مح ذم ذًمؽ ُمٕمٝمؿ حلواإلهدايتٝمؿ 

ايتٝمؿهد
(2)

واًمٕمج٥م سم٤مًمٜمٗمس  وم٤مًمٙمؼمام ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، سموقمٚمؿ هبؿ ، وم٤مًمذي ظمٚم٘مٝمؿ هق أ

                                                 

 (.1119/ 1أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م: ) (1)

وىمد ؾمٛمع اًمٜم٤مس ىمٌؾ ومؽمة ذم إطمدى سمٚمدان اعمًٚمٛملم قمـ اقمؽماض اًمٜمّم٤مرى قمغم طمّم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وأن  (1)

وـم٤مًمٌقا سم٢مًمٖم٤مء طمّم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ! أوسمٕمدم   _سمٓمري٘م٦م قمٜمجٝمٞم٦م وشمٙمؼم  _اًمٓمالب ُمٜمٝمؿ ظمرضمقا ُمـ اًمدرس 

سمخروج ه١مٓء اًمٜمّم٤مرى ُمـ شمٚمؽ  _ُمٜمذ سمداي٦م إُمر _ـمٚم٥م اعمًٚمٛمقنإًمزاُمٝمؿ سم٤مًمدظمقل وآؾمتامع ، سمٞمٜمام ًمق 

احلّم٦م  طمتك ٓ يٛمًقا اعمّم٤مطمػ يمام أُمر اًمِم٤مرع سمذًمؽ، وطمتك ٓ حيٗمٔمقا أي٤مت يمام ضم٤مء ذم اًمنموط اًمٕمٛمري٦م: 

ًمرسمام ـم٤مًمٌقا هؿ سم٤محلْمقر واعم٤ًمواة ُمع اًمٓمالب اعمًٚمٛمقن، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘م٤مرن سملم هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم 

 . _واهلل اعمًتٕم٤من _ػمهؿ ذم إسمٕم٤مد اًمٜمّم٤مرى قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وسملم اًمنموط اًمٕمٛمري٦م، صمؿ ٟمٜمٔمر إمم اًمٜمت٤مئ٩م وشم٘مّم
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أول أؾم٤ٌمب اهلداي٦م اي٦م، ويمنه٤م ُمـ أقمٔمؿ  ُمقاٟمع اهلدواًمٖمرور 
(1)

، وهذا اًمتنميع ُمـ 

وإقمراض ٓمٞمؿ عم٤م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ شمٕم٤مزم وأٟمٗم٦م، وحتأٟمقاع يمن هذه اًمّمٗم٤مت
(2)

.  

وٓ شمقضمد آي٦م واطمدة شمتقؾمؾ هلؿ ُمـ أضمؾ  ظمٓم٤مب اًم٘مرآن ُمٕمٝمؿ  واوح ذم آؾمتٕمالء، و

 ،،وجي٤مدهلؿ سم٤محلج٦م واًمؼمه٤مناإليامن! سمؾ ُي٤مـمٌٝمؿ اًم٘مرآن سم٤مًمٕم٘مؾ وأي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م اًمقاوح٦م

قمٜمٝمؿ وي٘مقل ُمـ  وسمٕمد ذًمؽ يٕمرض، ؿ ذم ُمٕمت٘مداهتؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م والهلؿ وؾمٗم٤مه٦م قم٘مقهللمويٌ

 :واهلل همٜمل قمـ اًمٕم٤معملم ،فأراد اإليامن ومٝمذا ضمزاؤه وُمـ أراد اًمٙمٗمر ومال جيٜمل إٓ قمغم ٟمٗمً

ـْ ؿَم٤مَء وَمْٚمٞمَْٙمُٗمرْ } ـْ َوَُم ـْ ؿَم٤مَء وَمْٚمُٞم١ْمُِم ُٙمْؿ وَمَٛم ـْ َرسمِّ وىم٤مل:  ،[19]اًمٙمٝمػ :  {َوىُمِؾ احْلَؼُّ ُِم

َّٓ احْلََٞم٤مَة } ْ ُيِرْد إِ ـْ ِذيْمِرَٟم٤م َومَل ـْ شَمَقممَّ قَم ـْ َُم ْٟمَٞم٤موَم٠َمقْمِرْض قَم : شمٕم٤ممموىم٤مل  ،[19]اًمٜمجؿ :  {اًمدُّ

ُف سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن سَمِّمػٌم }  .[ 41 ]ومّمٚم٧م : {اقْمَٛمُٚمقا َُم٤م ؿِمئُْتْؿ إِٟمَّ

، ووالهلؿويمؼمهؿ همرورهؿ ًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤ٌٌم ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وا قمٚمقُمٝمؿ ذم حي٘مر ويمذًمؽ 

ٌَٞمِّٜم٤َمِت وَمِرطُمقا }ىم٤مل شمٕم٤ممم: شمٜمٗمٕمٝمؿ ذم أظمرة:  ويٌلم أَّن٤م ًمـ سماَِم وَمَٚمامَّ ضَم٤مَءهْتُْؿ ُرؾُمُٚمُٝمْؿ سم٤ِمًْم

َتْٝمِزُئقَن ) ًْ ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ َوطَم٤مَق هِبِْؿ َُم٤م يَم٤مُٟمقا سمِِف َي ىُمْؾ مَتَتَّْع }، وىم٤مل:[81]هم٤مومر :  {( 81قِمٜمَْدُهْؿ ُِم

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜم٤َّمرِ سمُِٙمْٗمِرَك ىَمٚمِٞماًل إِ    .[8]اًمزُمر :  {ٟمََّؽ ُِم

                                                 

طمّمؾ أن أطمد اعمِم٤ميخ ؿم٤مهد ؿمخّم٤م ٓ يٕمرومف  ىمرب اعمّم٤مطمػ: وم٠ًمل قمٜمف وم٘م٤مًمقا: إٟمف يم٤مومر! ومٜمٗمر ٟمٗمرة  (1)

خلٓم٥م!  وم٘م٤مًمقا: ٕٟمؽ يم٤مومر واًمٙم٤مومر قمٔمٞمٛم٦م وشم٘مزز ُمـ وضمقده سمِمدة وذه٥م هم٤مو٤ٌم، وم٤مٟمدهش اًمٙم٤مومر وؾم٠مل قمـ ا

: ومٚمامذا وضمقدي هٜم٤م ؟! وم٘م٤مًمقا: ٟمٕمؿ ، وم٘م٤ملٓ جيقز أن يٛمس اعمّمحػ، وم٘م٤مل: هلذه اًمدرضم٦م اًمِمٞمخ هم٤مو٥م ُمـ 

، وإٓ وم٠مٟم٧م قمٜمدٟم٤م ٟمجس ! ومٙم٤مٟم٧م هذه احل٤مدصم٦م ؾم٤ٌٌم ذم إؾمالُمف ٙم٤من، وم٘م٤مًمقا ٕٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م إًمٞمؽضمئتؿ يب إمم هذا اعم

 سمٕمد ذًمؽ.

 جلزي٦م:  ومٝمل ُمـ ُمّمٚمحتٝمؿ ًمٙمن هذه اًمّمٗم٤مت اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اإليامن.ويمذًمؽ ومرض ا (1)
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ٟمٗمٕم٤م دون إيامن وهداي٦م، ىم٤مل هلؿ ًمـ دمدي وصٜم٤مقم٤مهتؿ أن ىمقهتؿ وقمامرهتؿ ًمٚمدٟمٞم٤م  وي٘مرر

ٌَُثقَن )}شمٕم٤ممم:  ٌْٜمُقَن سمُِٙمؾِّ ِريٍع آَي٦ًم شَمْٕم ( َوإَِذا 119( َوشَمتَِّخُذوَن َُمَّم٤مٟمَِع ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ خَتُْٚمُدوَن )118َأشَم

ـَ ) ٤ٌَّمِري ُ٘مقا اهللََّ َوَأـمِٞمُٕمقِن )111سَمَٓمِْمُتْؿ سَمَٓمِْمُتْؿ ضَم  ،[111 - 118]اًمِمٕمراء:  {( 111( وَم٤مشمَّ

َٓ شُمْٔمَٚمُٛمقَن وَمتِٞماًل )}: وىم٤مل ـِ اشمََّ٘مك َو ظِمَرُة ظَمػْمٌ عمَِ ْٔ ْٟمَٞم٤م ىَمٚمِٞمٌؾ َوا ]اًمٜم٤ًمء:  {(77ىُمْؾ َُمَت٤مُع اًمدُّ

77 ]. 

إُمقال اًمٙمثػمة وإَّن٤مر وُمـ ظمّم٥م اًمٕمٞمش  ٌلم ؾمٌح٤مٟمف أن اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم اًمٙم٤مومر يو

، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ىمري٥م زائؾ هل إٓ ُمت٤مع ىمٚمٞمؾ وقمام اًمٕمٔمٞمٛم٦م وإضمقاء اجلٛمٞمٚم٦م وهمػمه٤م : ُم٤م

تِل َأوَماَل } ـْ حَتْ ِري ُِم ََّْن٤َمُر دَمْ ْٕ  َوَٟم٤مَدى ومِْرقَمْقُن ذِم ىَمْقُِمِف ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم َأًَمْٞمَس زِم ُُمْٚمُؽ ُِمٍْمَ َوَهِذِه ا

وَن ) ٌٍِْمُ نَّ قَمٞمْٜمَٞمَْؽ إمَِم َُم٤م َُمتَّْٕمٜم٤َم سمِِف َأْزَواضًم٤م } وىم٤مل:، [11]اًمزظمرف:  {(11شُم َٓ مَتُدَّ ُِمٜمُْٝمْؿ َو

ْٟمَٞم٤م ًمِٜمَْٗمتِٜمَُٝمْؿ ومِٞمِف َوِرْزُق َرسمَِّؽ ظَمػْمٌ َوَأسْمَ٘مك )  .[111]ـمف:  {(111َزْهَرَة احْلََٞم٤مِة اًمدُّ

يِمؽمك ُمٕمف ومٞمٝم٤م مجٞمع هبٞمٛمٞم٦م وم٘مط هل قمٞمِم٦م يمؾ واًمنمب واعمٚمذات طمٞم٤مة إ :ومٝمذه احلٞم٤مة

ـَ يَمَٗمُروا }: شمٕم٤ممم ىم٤ملإمم ضمٝمٜمؿ، ُمآًمف  ال شمٜمٗمع قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ؾمٞمام وأن احلٞمقاٟم٤مت وم ِذي َواًمَّ

َْٟمَٕم٤مُم َواًمٜم٤َّمُر َُمْثًقى هَلُْؿ ) ْٕ وُمع يمؾ هذا ، [11]حمٛمد:  {(11َيَتَٛمتَُّٕمقَن َوَي٠ْميُمُٚمقَن يَماَم شَم٠ْميُمُؾ ا

واًمٚمذة ختتٚمػ قمـ اًمًٕم٤مدة ، وم٤معمًٚمؿ احل٘مٞم٘مل هق اًمًٕمٞمد  ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمذة شم٤مومف، اًمتٛمتع  وم٢مٟمف
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واًمتٞمف واحلزناًمٙمآسم٦م واًمْمٞمؼ  ومٚمٞمس ًمف إٓأُم٤م اًمٙم٤مومر وقم٘مٞمدشمف،  سم٢ميامٟمف
(1)

ـْ َأقْمَرَض }: َوَُم

ُه َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأقْمَٛمك ) ـْ ِذيْمِري وَم٢مِنَّ ًَمُف َُمِٕمٞمَِم٦ًم َوٜمًْٙم٤م َوَٟمْحنُمُ  .[114]ـمف:  {(114قَم

َوًَمَ٘مْد } :٘مر ٟمٔمرهتؿ وُم٘م٤ميٞمًٝمؿ اعمختٚم٦متؿ وحيٝمتهاًم٘مرآن ٓ جي٤مُمٚمٝمؿ أسمدا سمؾ يٍمح سمًٗم٤مو

وَن هِب٤َم  َذَرْأَٟم٤م ٌٍِْمُ َٓ ُي َٓ َيْٗمَ٘مُٝمقَن هِب٤َم َوهَلُْؿ َأقْملُمٌ  ْٟمِس هَلُْؿ ىُمُٚمقٌب  ِـّ َواإْلِ ـَ اجْلِ جِلََٝمٜمََّؿ يَمثػًِما ُِم

َْٟمَٕم٤مِم سَمْؾ ُهْؿ َأَوؾُّ ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اًْمَٖم٤مومُِٚمقَن ) ْٕ َٛمُٕمقَن هِب٤َم ُأوًَمئَِؽ يَم٤م ًْ َٓ َي  {(179َوهَلُْؿ آَذاٌن 

اَمِر حَيِْٛمُؾ }:وىم٤مل، [179]إقمراف:  ْ حَيِْٛمُٚمقَه٤م يَمَٛمَثِؾ احْلِ ـَ ُْحُِّٚمقا اًمتَّْقَراَة صُمؿَّ مَل ِذي َُمَثُؾ اًمَّ

َٓ هَيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًمٔم٤َّمعملَِِم ) سُمقا سمِآَي٤مِت اهللَِّ َواهللَُّ  ـَ يَمذَّ ِذي ]اجلٛمٕم٦م:  {(1َأؾْمَٗم٤مًرا سمِْئَس َُمَثُؾ اًْمَ٘مْقِم اًمَّ

1]. 

هَمػْمِ }ومٝمق يٕمٚمـ ذم يمؾ وىم٧م:   قمـ والهلؿ وُم٘م٧م اهلل هلؿ قمديدةُمرات ٞم٤م اعمًٚمؿ ي٘مرأ يقُمو 

٤مًمِّلَم ) َٓ اًمْمَّ آؾمتٛمرار ًمٚمٛمًٚمؿ قمغم  ، ومٝمذا شمذيمػم [7]اًمٗم٤محت٦م:  {( 7اعمَْْٖمُْمقِب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َو

  .ًمٙمل ٓ يتِمٌف هبؿ اًمؼماءة ُمٜمٝمؿ وُمـ ؾمقء طم٤مهلؿ  قمغم

ذم يمثػم ُمـ  ٤مرة واًمتٝمديد ىمد يٙمقن ُمٜم٤مؾمٌن أؾمٚمقب اًمتخقيػ ُمـ قمذاب اهلل ذم أظميمام أ

ِذي ومِٞمِف ُيّْمَٕمُ٘مقَن )}ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، إطمٞم٤من ( َيْقَم 41وَمَذْرُهْؿ طَمتَّك ُياَلىُمقا َيْقَُمُٝمُؿ اًمَّ

                                                 

ويٙمٗمل ٟمٔمرة إمم إطمّم٤مئٞم٤مت آٟمتح٤مر وزوار اًمٕمٞم٤مدات اًمٜمٗمًٞم٦م ًمدهيؿ،  واعم٘م٤مرٟم٦م ُمع ُمٕمدٓهت٤م ًمدى اعمًٚمٛملم،  (1)

وشمقومر  ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر اًمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ وسملم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ طمٞم٨م اًمروم٤مهٞم٦م وُمٕمدل اًمدظمؾ وىمٚم٦م احلروب

 أٟمقاع اعمٚمذات.

ويمؾ ُمًٚمؿ شمِمٌف هبؿ ذم ومً٘مٝمؿ وُمٚمذاهتؿ ًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ هذا اًمٕمذاب سمح٥ًم ىمرسمف ُمٜمٝمؿ، ويمذًمؽ اعمجتٛمٕم٤مت 

ُم٘م٤مسمؾ وم٘مدان اًمًٕم٤مدة  ص٤مهبؿ ُمـ قمذاب طم٘مٞم٘مل: ومٚمذة ُم١مىمت٦ماإلؾمالُمٞم٦م سم٘مدر سمٕمده٤م قمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم يّمٞمٌٝم٤م ُم٤م أ

 .وإُمـ  احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمراطم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م
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وَن ) َٓ ُهْؿ ُيٜمٍَْمُ وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: ،  [41، 41]اًمٓمقر:  {(41َٓ ُيْٖمٜمِل قَمٜمُْٝمْؿ يَمْٞمُدُهْؿ ؿَمْٞمًئ٤م َو

ْقَف شَمْٕمَٚمُٛمقَن )} ًَ وَمَٚمامَّ }: وىمقًمف شمٕم٤ممم ،  [11]اًمٜمحؾ:  {(11ًمَِٞمْٙمُٗمُروا سماَِم آشَمْٞمٜم٤َمُهْؿ وَمتََٛمتَُّٕمقا وَم

يمِلَم ) َيٜمَْٗمُٕمُٝمْؿ إِياَمَُّنُْؿ عم٤ََّم  ( وَمَٚمْؿ َيُؽ 84َرَأْوا سَم٠ْمؾَمٜم٤َم ىَم٤مًُمقا آَُمٜم٤َّم سم٤ِمهللَِّ َوطْمَدُه َويَمَٗمْرَٟم٤م سماَِم يُمٜم٤َّم سمِِف ُُمنْمِ

٤ٌَمِدِه َوظَمِنَ ُهٜم٤َمًمَِؽ اًْمَٙم٤مومُِروَن ) تِل ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ذِم قِم ، 84]هم٤مومر:  {(81َرَأْوا سَم٠ْمؾَمٜم٤َم ؾُمٜم٧ََّم اهللَِّ اًمَّ

81]. 

، ومٚمٞمس ًمٜم٤م إٓ اًمتًٚمٞمؿ، قمٔمٞمٛم٦م ٓ يٛمٙمـ اإلطم٤مـم٦م هب٤مل هذا اًمتنميع ومقائد ضمٚمٞمٚم٦م وطمٙمؿ ومٗم

، وحي٤مول أن رج قمـ هذا اًمتنميعًمؼ ويٌح٨م قمـ خمأن يتحذ ٕم٘مٚمفومال يٜمٌٖمل عمٕمج٥م سم

سمحج٦م  !سم٤معمج٤من وشمقزيٕمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿويٗمتل سمجقاز إهدائٝمؿ اعمّم٤مطمػ يًتدرك قمغم اًمنميٕم٦م! 

 !أن سمٕمْمٝمؿ ٓ يزء هل٤م
(1)

. 

 

 .ارة ادصحف دن أراد أن يؼرأ فقهوجوب إع: عرش لرابعادطؾب ا

 

، ومل جيد همػمه فاًم٘مراءة ومٞمإمم سح سمٕمض اًمٕمٚمامء سمقضمقب إقم٤مرة اعمّمحػ إمم ُمًٚمؿ حيت٤مج 

 .إذا يم٤من ُم٤مًمٙمف همػم حمت٤مج إًمٞمف

                                                 

ويمقن اًمنمع يٜمص قمغم طمٙمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م: ومال يٕمٜمل ذًمؽ أن ٓ شمٙمقن هٜم٤مك طمٙمؿ أظمرى، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:  (1)

)وُمثؾ ذًمؽ يمثػم ذم يمالم اهلل قمز و ضمؾ وهمػم يمالم اهلل إذا ذيمر طمٙمٛم٦م ًمٚمٗمٕمؾ مل يٚمزم أن ٓ شمٙمقن ًمف طمٙمٛم٦م أظمرى 

جلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح: ًمٙمـ ٓ سمد ًمتخّمٞمص شمٚمؽ احلٙمٛم٦م سم٤مًمذيمر ذم ذًمؽ اعمقوع ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم(. ا

(1  /4 19.) 
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 ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح:

(دم٥م إقم٤مرة اعمّمحػ عمـ اطمت٤مج إمم اًم٘مراءة ومٞمف ومل جيد ُمّمحٗم٤م همػمه) 
(1)

. 

همػم، إن مل يٙمـ ىم٤مل احلج٤موي:) ودم٥م إقم٤مرة ُمّمحػ عمحت٤مج إمم ىمراءة ومٞمف، ومل جيد و

ُم٤مًمٙمف حمت٤مضم٤م إًمٞمف(
(2)

.  

 :يمِم٤مف اًم٘مٜم٤معوذم 

) عمـ اطمت٤مج إمم اًم٘مراءة ومٞمف ومل جيد ُمّمحٗم٤م همػمه (  :: اعمّمحػزم سمذًمف ( أيويٚم) 

(ًمٚميورة
(3)

. 

 

 .ادصحف وقف : عرش امساخلادطؾب 

ُمّم٤مطمػ  ُمـ أقمٔمؿ إضمقر ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام هق ُمٕمروف ، وم٢مذا أوىمػ اًمِمخص

وسم٘مدر ُم٤م أوىمػ ُمـ اعمّم٤مطمػ  ٙمؾ طمرف ي٘مرأ،سم ا، وم٢من ًمف أضمرقمديدة ي٘مرأ ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن

 يتْم٤مقمػ إضمر.

وهل  إضمر وهق ذم ىمؼمه، ٛمـ رْح٦م اهلل اًمقاؾمٕم٦م أن ضمٕمؾ ًمٚمٛمًٚمؿ ومرص٦م سمٕمد ُمقشمف ي٠مشمٞمفوم

إذا  ) ىم٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ت واًمٕمٚمؿ اًمذي يؽميمف سملم إطمٞم٤مء،شمٚمؽ اًمّمدىم٤م

                                                 

 (.117/  1اًمٗمروع و شمّمحٞمح اًمٗمروع:) (1)

 (.118/  11،واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م:)117واٟمٔمر اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م ص  (،1/111اإلىمٜم٤مع:)  (1)

 (.419/  8ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع:) (1)
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يٜمتٗمع سمف أو وًمد ص٤مًمح يدقمق  ُم٤مت اسمـ آدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث صدىم٦م ضم٤مري٦م أو قمٚمؿ

 .(ًمف 

ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمح٤مزم اًمٚمٌٞم٥م أن يٕمرف ُمّمٚمح٦م ٟمٗمًف، وأن يٙمقن ًمف ٟمّمٞم٥م وطمظ ذم اًمقىمػ 

 ؾ ُمنموع يٛمر قمٚمٞمف  سمح٥ًم اؾمتٓم٤مقمتف.اخلػمي، ومٞم٤ًمهؿ سمٙم

 ىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان:

، وهق ٓ ُمًت٘مٌكم ! يٕمٜمل ُمًت٘مٌٚمف اًمدٟمٞمقي : أؤُمـ سمفوي٘مقلسمٕمض اًمٜم٤مس جيٛمع اعم٤مل، ) 

يدري هؾ يٕمٞمش ُمًت٘مٌاًل يتٛمتع ومٞمف هبذا اعم٤مل أو يٛمقت ويؽميمف ًمٖمػمه ، ًمٙمٜمف ٓ يٗمٙمر ذم 

شم٠مُملم ُمًت٘مٌٚمف اًمذي ٓ سمد ًمف ُمٜمف ذم اًمدار أظمرة ، سم٠من ي٘مدم ُمـ ُم٤مًمف ُم٤م جيده ُمدظمرًا 

يمثػمة ، وهق أطمقج ُم٤م يٙمقن إًمٞمف ...(ُمْم٤مقمٗم٤ًم أوٕم٤موم٤ًم 
(1)

  

 وقمغم وضمف اخلّمقص اًمقىمػ قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم طمٗمٔمف وشمدريًف واًمٕمٜم٤مي٦م سمف. 

أضمرا قمٜمد هؾ إذا ورث اعمٞم٧م ُمّمحٗم٤م يٜم٤مل  ): _رْحف اهلل _سمـ سم٤مز ؾمئؾ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز 

 .(شمالوة أسمٜم٤مئف ومٞمف ؟

يٜمٗمٕمف أضمره ، يمام  -أي ضمٕمٚمف وىمٗم٤م  -وىمٗمف اعمّمحػ إذا ظمٚمٗمف اعمٞم٧م ومٝمق يٜمٗمٕمف إذا ): وم٠مضم٤مب

ًمق وىمػ يمت٤ٌم ًمٚمٕمٚمؿ اعمٗمٞمد : قمٚمؿ اًمنمع ، أو قمٚمؿ ُم٤ٌمح يٜمتٗمع سمف اًمٜم٤مس ، وم٢مٟمف ي١مضمر قمغم 

ٕٟمف إقم٤مٟم٦م قمغم ظمػم ، يمام ًمق وىمػ أرو٤م أو سمٞمت٤م أو ديم٤مٟم٤م يتّمدق سمٖمٚمتف قمغم اًمٗم٘مراء ،  :ذًمؽ

الة واًمًالم ذم احلدي٨م ًمّمأو شمؼمع ًمٚمٛم٤ًمضمد ، يمؾ هذا ي١مضمر قمٚمٞمف. وىمد ىم٤مل قمٚمٞمف ا

تٗمع سمف أو إذا ُم٤مت اسمـ آدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث صدىم٦م ضم٤مري٦م أو قمٚمؿ يٜم )اًمّمحٞمح : 

                                                 

 (.4/111اخلٓم٥م اعمٜمؼمي٦م: ) (1)
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ويٜمٗمٕمف دقم٤مء أوٓده  وم٤مًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م شمٜمٗمع اعمٞم٧م إذا يم٤من ُمًٚمام ،، (وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمف 

أرض أو ديم٤من ، ُمـ سمٞم٧م أو ، ويٜمٗمٕمف اًمقىمػ اًمذي يقىمٗمف سمٕمده ذم ؾمٌٞمؾ اخلػم ودقم٤مء همػمهؿ

أيمٚمقا ُمـ صمٛمرشمف  ،ق هبذا اًمقىمػ إذا اٟمتٗمع سمف اًمٜم٤مس، ومٞمٜمتٗمع ه، أو أؿم٤ٌمه ذًمؽأو ٟمخٞمؾ

، أو ٤ًمضمد اعمًٚمٛملم إلصالطمٝم٤م ذم ومرؿمٝم٤مذم ُم أو سوم٧م صمٛمرشمف ،واٟمتٗمٕمقا سمثٛمرشمف

(قمامرهت٤م
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  (.171/ 1(، واٟمٔمر جمٛمقع ومت٤موى اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان: )181/ 11جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز: ) (1)
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 .ومحؾه: أحؽام مس ادصحف اخلامس ثحادب

 .إٓ قمغم ـمٝم٤مرة ُمـ احلدث إيمؼم وإصٖمرٛمس اعمّمحػ ٓ يُ  ل:اعمٓمٚم٥م إو

 ؟.: هؾ جيقز شم٘مٚمٞم٥م أوراق اعمّمحػ سمٕمقد وٟمحقه ًمٖمػم اعمتٓمٝمرث٤ميناعمٓمٚم٥م اًم

اًمثٞم٤مب اًمتل أضمزاء ّٛمف أو همػمه ُمـ : شم٘مٚمٞم٥م همػم اعمتٓمٝمر أوراق اعمّمحػ سمٙمُ ًم٨ماعمٓمٚم٥م اًمث٤م

 .هق ٓسمًٝم٤م

 ُمـ أقمْم٤مء اجلًؿ. ُمس اعمّمحػ سمٖمػم اًمٞمد راسمع: اعمٓمٚم٥م اًم

 .ُمس ؿم٤مؿم٦م اجلقال ذم طم٤مًم٦م اًمتِمٖمٞمؾ قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿٚم٥م اخل٤مُمس: اعمٓم

 ضمٝم٤مز اجلقالاعمِمتٛمؾ قمغم اًم٘مرآن، وُمس اًمنميط أو اًم٘مرص  ُمس ٤ًمدس: طمٙمؿاعمٓمٚم٥م اًم

 ذم طم٤مًم٦م قمدم ومتحف قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

 .: ُمس اعمتٞمٛمؿ ًمٚمٛمّمحػ٤ًمسمعاعمٓمٚم٥م اًم

 اعمّمحػ قمغم همػم ـمٝم٤مرة؟. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ: ُمـ يم٤من ُمريْم٤م  سمًٚمس اًمٌقل: هؾ ي٘مرأ ُمـ

 : هؾ شمٚمزُمف اًمٓمٝم٤مرة ًم٘مراءة اعمّمحػ؟.ؾمٚمس اًمريحُمـ يم٤من سمف  اًمت٤مؾمع: اعمٓمٚم٥م

 اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ: اعمريض اًمذي قمغم ضمًده ٟمج٤مؾم٦م.

 .: هؾ يٛمس اًمّمٌل اعمٛمٞمز  اعمّمحػ سمٖمػم ـمٝم٤مرة؟٤مدي  قمنماعمٓمٚم٥م احل

 اعمّمحػ وْحٚمف.ٜمقن ُمـ ُمس واعمجهمػم اعمٛمٞمز : متٙملم اًمّمٖمػم ث٤مين قمنماعمٓمٚم٥م اًم

 .ح٘مٞم٦ٌم أو صٜمدوقح٤مئؾ يمهؾ جيقز ْحؾ اعمّمحػ سماًمث٤مًم٨م قمنم: اعمٓمٚم٥م 

 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع قمنم: ُمس اًمٙمرد اًمذي قمٚمٞمف اعمّمحػ أو ْحٚمف.

 .قمنم: طمٙمؿ يمت٤مسم٦م همػم اعمتٓمٝمر ًمٚم٘مرآن قمغم ورىم٦م أو ؾمٌقرة أو ًمقطم٦م ٤مُمساعمٓمٚم٥م اخل
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 .احلدث إكز وإصغرؿس ادصحف إٓ عذ ضفارة من ٓ يُ  ادطؾب إول: 

  :اهلؿإًمٞمؽ مجٚم٦م ُمـ أىمقوهذا ىمقل مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ، و 

ومل ُيتٚمػ وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر سم٤معمديٜم٦م واًمٕمراق واًمِم٤مم أن اعمّمحػ ٓ )ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: 

يٛمًف إٓ اًمٓم٤مهر قمغم ووقء وهق ىمقل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري وإوزاقمل 

راهقيف وأيب صمقر وأيب قمٌٞمد وه١مٓء أئٛم٦م اًمٗم٘مف واحلدي٨م ذم وأْحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق سمـ 

أقمّم٤مرهؿ وروي ذًمؽ قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وـم٤موس واحلًـ 

واًمِمٕمٌل واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد وقمٓم٤مء ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف ٓ ي٘مرأ أطمد ذم اعمّمحػ إٓ 

(وهق ُمتقوئ
(1)

. 

ٕمٚمؿ، أن اعمحدث أو اجلٜم٥م ٓ جيقز ًمف وىم٤مل اًمٌٖمقي: )واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد أيمثر أهؾ اًم

ْحؾ اعمّمحػ وٓ ُمًف(
(2)

. 

س واًمِمٕمٌل واًم٘م٤مؾمؿ سمـ وهذا قمـ اسمـ قمٛمر واحلًـ وقمٓم٤مء وـم٤مو روي ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:)

حمٛمد، وهق ىمقل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأصح٤مب اًمرأي، وٓ ٟمٕمٚمؿ خم٤مًمٗم٤ًم هلؿ إٓ داود.. (
(3)

. 

وْحٚمف.. (وىم٤مل اًمٜمقوي: )حيرم قمغم اعمحدث ُمس اعمّمحػ 
(4)

. 

                                                 

 (.198/  17اًمتٛمٝمٞمد: ) (1)

 (.1/48ذح اًمًٜم٦م: )  (1)

 (.1/117اعمٖمٜمل ُمع اًمنمح اًمٙمٌػم: )  (1)

 .118اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن ص (4)
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إٓ ـم٤مهر، يمام ىم٤مل ذم اعمّمحػ : )ُمذه٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م: أٟمف ٓ يٛمس وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

إٟمف ٓ يٛمس اًم٘مرآن إٓ }:اًمٙمت٤مب اًمذي يمتٌف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٛمرو سمـ طمزم

ىم٤مل اإلُم٤مم أْحد: ٓ ؿمؽ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمتٌف ًمف، وهق أيْم٤م ىمقل .{ـم٤مهر

امن اًمٗم٤مرد، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وهمػممه٤م، وٓ يٕمٚمؿ هلام ُمـ اًمّمح٤مسم٦م خم٤مًمػ(ؾمٚم
(1)

. 

 -وىم٤مل أيْم٤ًم: )وظمص اًم٘مرآن سم٠مٟمف ٓ يٛمس ُمّمحٗمف إٓ ـم٤مهر يمام صم٧ٌم ذًمؽ قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ومج٤مهػم اًمًٚمػ واخلٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء إرسمٕم٦م وهمػمهؿ.  -ُمثؾ ؾمٕمد وؾمٚمامن واسمـ قمٛمر 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمت٤مسمف اًمذي يمتٌف ًمٕمٛمرو سمـ طمزم اًمذي ٓ وُمْم٧م سمف ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ري٥م ذم أٟمف يمتٌف ًمف ودل قمغم ذًمؽ يمت٤مب اهلل(
(2)

 

وهذا ُم٤م يٗمتل سمف اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسون يم٤مًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم وإًم٤ٌمين واًمٗمقزان 

واًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م
(3)

. 

ٚمٞمف وم٤مًمٜمٗمس وىمد ظمٚمص اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين إمم صح٦م طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم وىم٤مل: ) .. وقم

ؾمٌؼ،  شمٓمٛمئـ ًمّمح٦م هذا احلدي٨م، ٓؾمٞمام وىمد اطمت٩م سمف إُم٤مم اًمًٜم٦م أْحد سمـ طمٜمٌؾ يمام

ؾمح٤مق سمـ راهقيف.. (إوصححف أيْم٤ًم ص٤مطمٌف اإلُم٤مم 
(4)

. 

                                                 

 .(11/171واٟمٔمر: ) (، 11/111جمٛمقع اًمٗمت٤موى: )  (1)

 (. 17/11جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)

(.واًمنمح 4/181(،وجمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م ًمٚمِمٞمخ اسمـ سم٤مز:)4/117اٟمٔمر ومت٤موى اًمٚمجٜم٦ماًمدائٛم٦م:) (1)

 (.9/48(، واعمٜمت٘مك ُمـ ومت٤موى اًمٗمقزان: )1/111اعمٛمتع: )

 (.1/111إرواء اًمٖمٚمٞمؾ: )  (4)
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٘م٤مًمقا: )وىمقًمٙمؿ أن اعمراد سمــــ وم رد اًمٕمٚمامء قمغم اًمٔم٤مهري٦م ردودًا يمثػمة ذم هذا إُمريمام 

ُروَن  }ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  )اعمٓمٝمرون( َّٓ اعمَُْٓمٝمَّ ُف إِ ًُّ أَّنؿ اعمالئٙم٦م ٓ يّمح، ٕن اعمالئٙم٦م  {َٓ َيَٛم

( اعمالئٙم٦م اؾمتثٜم٤مء اًمٌمء ُمـ ون)اعمٓمٝمر، ومٞمٚمزم ُمـ أي٦م قمغم اًم٘مقل سم٠من ُمٓمٝمرون سم٤مإلمج٤مع

ء ٟمٗمًف، إذ يٙمقن اعمٕمٜمل طمٞمٜمئذ: ٓ يٛمًف أطمد ُمـ اعمالئٙم٦م إٓ اعمالئٙم٦م اعمٓمٝمرون، واؾمتثٜم٤م

اًمٌمء ُمـ ٟمٗمًف سم٤مـمؾ، وم٢مذا ُأريد شمّمحٞمح آؾمتثٜم٤مء ًمزم أن ذم اعمالئٙم٦م ُمٓمٝمرون وهمػمهؿ، 

طمتك يّمح ٟمٗمل اعمس ُمـ همػم اعمٓمٝمريـ، وإصم٤ٌمشمف ًمٚمٛمٓمٝمريـ سمٛم٘مت٣م آؾمتثٜم٤مء(
(1)

 

وقمغم ومرض أن اعم٘مّمقد سمــ )اعمٓمٝمرون( هؿ اعمالئٙم٦م وأن آؾمتثٜم٤مء ُمـ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم 

 ٤ًم آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م ُمـ سم٤مب اإلؿم٤مرة واًمتٜمٌٞمف.وٟمحق ذًمؽ، وم٢مٟمف يّمح أيْم

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: )وم٢مذا يم٤من ُمـ طمٙمؿ اًمٙمت٤مب اًمذي ذم اًمًامء أن ٓ يٛمًف إٓ اعمٓمٝمرون 

وضم٥م أن يٙمقن اًمٙمت٤مب اًمذي ذم إرض يمذًمؽ ٕن طمرُمتف يمحرُمتف، أو يٙمقن اًمٙمت٤مب 

ىمقًمف د أوطمك إمم ذًمؽ اؾمؿ ضمٜمس يٕمؿ يمؾ ُم٤م ومٞمف اًم٘مرآن ؾمقاء يم٤من ذم اًمًامء أو إرض، وىم

صحٗم٤م ُمٓمٝمرة ومٞمٝم٤م يمت٥م ىمٞمٛم٦م(( ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ))ذم  شمٕم٤ممم: ))رؾمقل ُمـ اهلل يتٚمق

صحػ ُمٙمرُم٦م ُمرومققم٦م ُمٓمٝمرة(( ومقصٗمٝم٤م أَّن٤م ُمٓمٝمرة ومال يّمٚمح ًمٚمٛمحدث ُمًٝم٤م(
(2)

. 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم ي٘مرر آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م قمغم أن اعمّمحػ ٓ يٛمًف و

اعمحدث سمقضمف آظمر وم٘م٤مل هذا ُمـ سم٤مب اًمتٜمٌٞمف واإلؿم٤مرة إذا يم٤مٟم٧م اًمّمحػ اًمتل ذم اًمًامء ٓ 

                                                 

 (.1/111زيز احلجٞمالن: ) اٟمٔمر إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٕمٌد اًمٕم(1)

 (.1/71(، واٟمٔمر اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي:) ا181و  181ذح اًمٕمٛمدة  ص)  (1)
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ـم٤مهر  يٛمًٝم٤م إٓ اعمٓمٝمرون ومٙمذًمؽ اًمّمحػ اًمتل سم٠ميديٜم٤م ُمـ اًم٘مرآن ٓ يٜمٌٖمل أن يٛمًٝم٤م إٓ

(هذه أي٦م واحلدي٨م ُمِمتؼ ُمـ
(1)

. 

ىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان: ).. ٕن ُمـ أٟمقاع اًمدٓٓت قمٜمد إصقًمٞملم دًٓم٦م اإلؿم٤مرة ، و

وهذا ُمٜمٝم٤م، وُمٕمٜم٤مه: أٟمف إذا يم٤من ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ٓ يٛمًف إٓ اعمٓمٝمرون ُمـ اعمالئٙم٦م: 

ومٙمذًمؽ اعمّمحػ ٓ يٛمًف إٓ اعمٓمٝمرون ُمـ سمٜمل آدم(
(2)

. 

 

 .؟تؼؾقب أوراق ادصحف بعود وكحوه لغر ادتطفر: هل جيوز ثاينادطؾب ال

ويمام يٛمٜمع احلدث ُمس اعمّمحػ يٛمٜمع ُم٤م ذم طمٙمٛمف يمٛمًف )، ىم٤مًمقا: ؽ اعم٤مًمٙمٞم٦م ُمٜمع ُمـ ذًم

(سمٕمقد أو شم٘مٚمٞم٥م أوراىمف سمف
(3)

. 

صح : ٕٟمف ٟم٘مؾ ًمٚمقرىم٦م وم٢مٟمف ممٜمقع ذم إ ).. :قا ىم٤مًمطمٞم٨م أيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م،  ُمٜمع ُمٜمف يمذًمؽو 

(ومٝمق يمحٛمٚمٝم٤م
(4)

اًمت٘مٚمٞم٥م ًمٞمس سمحٛمؾ وٓ ذم ُمٕمٜمك ) ضم٤مئز ٕن: ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ؿهمػمهوىم٤مل 

(احلٛمؾ
(5)

. 

                                                 

 .881(،واٟمٔمر شمٗمًػم اًمِمٞمخ اًمًٕمدي ص 1/418اًمتٌٞم٤من ذم أىم٤ًمم اًم٘مرآن:)  (1)

 (، واٟمٔمر يمالم اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ذم1/111شمًٝمٞمؾ اإلعم٤مم سمٗم٘مف إطم٤مدي٨م ُمـ سمٚمقغ اعمرام:)  (1)

 (.1/111اًمنمح اعمٛمتع:)

 (.179/ 1) ذح ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر: (1)

 (.111/ 1ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: ) (4)

 (.41/  1دًمٞمؾ اعمحت٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج: ) (1)
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ـم٤مهر  شم٘مٚمٞم٥م صٗمح٤مت اعمّمحػ سمٕمقدومٞمجقز قمٜمدهؿ  احلٜم٤مسمٚم٦ماعمٕمتٛمد قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م و وأُم٤م

 وٟمحقه، ىم٤مًمقا ٕن اعمٛمٜمقع ُمًف، واًمت٘مٚمٞم٥م سم٤مًمٕمقد ًمٞمس ُم٤ًم
(1)

 . 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اإلٟمّم٤مف:

ٓ حيرم ْحٚمف سمٕمالىمتف وٓ ذم همالومتف أو يمٛمف أو شمّمٗمحف سمٙمٛمف أو سمٕمقد أو ُمًف ُمـ وراء ) 

ىم٤مل اًم٘م٤ميض وقمٜمف حيرم وىمٞمؾ: حيرم إٓ ..طم٤مئؾ قمغم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م: وقمٚمٞمف اجلٛمٝمقر 

ًمقراق حل٤مضمتف وقمٜمف اعمٜمع ُمـ شمّمٗمحف سمٙمٛمف وظمرضمف اًم٘م٤ميض واعمجد وهمػممه٤م إمم سم٘مٞم٦م 

عمٖمٜمل وومرق سم٠من يمٛمف وقم٤ٌمءشمف ُمـ إصح٤مب ُمٜمٝمؿ اعمّمٜمػ ذم ااحلقائؾ وأسمك ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م 

(سمف أؿمٌٝم٧م أقمْم٤مءه ٦مُمتّمٚم
(2)

. 

أن يٛمس همػم اعمتٓمٝمر اعمّمحػ سمح٤مئؾ،  _قمٜمد احل٤مضم٦م _أومتك  اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مزىمد و

 ىم٤مل ذم ُمٕمرض إضم٤مسمتف قمغم ؾم١مال ذم سمرٟم٤مُم٩م ٟمقر قمغم اًمدرب:

ًمٙمـ إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إمم ُمًف: وم٢مٟمف يٛمًف ُمـ وراء طم٤مئؾ، يٙمقن ذم يديف طم٤مئؾ، يٛمًف )..

سمف، يم٘مٗم٤مزيـ أو همػممه٤م قمٜمد احل٤مضم٦م، وإٓ وم٤مًمقاضم٥م اًمقوقء طمتك يتٛمٙمـ ُمـ ُمًف سمدون 

يمٚمٗم٦م، وسمدون ُمِم٘م٦م، وسمدون طم٤مئؾ، أُم٤م اجلٜم٥م ومال ي٘مرأ طمتك يٖمتًؾ، وٓ يٛمس اعمّمحػ 

، وهٙمذا احل٤مئض ٓ متس اعمّمحػ، وًمٙمـ شم٘مرأ قمـ فمٝمر أيْم٤ًم ومال ي٘مرأ وٓ يٛمس اعمّمحػ

ىمٚم٥م قمغم اًمّمحٞمح، ٕن ُمدهت٤م شمٓمقل، وهٙمذا اًمٜمٗم٤ًمء ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس اجلٜم٥م، ُمدة 

                                                 

(،و آداب اعمٌم إمم اًمّمالة: ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ 4/  1( ورد اعمحت٤مر: )111/  1اٟمٔمر: اعمٌدع ذح اعم٘مٜمع: )(1)

 (. 1/191(. واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ًمٚمزطمٞمكم: ) 8/18. واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: )11قمٌداًمقه٤مب ص: 

 (.111/ 1اإلٟمّم٤مف: ) (1)
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احلٞمض شمٓمقل، وُمدة اًمٜمٗم٤مس أيمثر، ومٚمٝمام أن شم٘مرآ قمغم اًمّمحٞمح قمـ فمٝمر ىمٚم٥م، وإذا دقم٧م 

ت، أو ُمٕمٚمٛم٦م احل٤مضم٦م إمم ُمس اعمّمحػ يٙمقن ُمـ وراء طم٤مئؾ ًمٚمح٤مضم٦م يمٛمراضمٕم٦م آي٦م أو آي٤م

(حتت٤مج إمم ذًمؽ
(1)

. 

أومتك اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان سمجقاز ُمس اعمّمحػ ُمـ وراء طم٤مئؾ وشم٘مٚمٞم٥م أوراىمف  ويمذًمؽ

 سمٕمقد وٟمحقه.

: )ُمـ مجٚم٦م اعمحرُم٤مت قمغم اعمًٚمؿ ُم٤ٌمذة ُمس اعمّمحػ قمغم همػم ـمٝم٤مرة ُمـ احلدصملم ىم٤مل

ومال سم٠مس إصٖمر وإيمؼم، أُم٤م ُمس اعمّمحػ سمقاؾمٓم٦م طم٤مئؾ يمٕمقد أو ُمًٓمرة وٟمحقمه٤م 

سمذًمؽ، ٕن اعمٛمٜمقع ُمًف ُم٤ٌمذة(
(2)

. 

 

الثقاب أجزاء ّؿه أو غره من : تؼؾقب غر ادتطفر أوراق ادصحف بؽُ لثادطؾب الثا

 .ي هو ٓبسفاتال

ؿأُم٤م شم٘مٚمٞم٥م أوراق اعمّمحػ ُمـ وراء اعمالسمس : يم٤مًمٙمُ 
(3)

 ُمٜمف ، وهؿ  وم٤مجلٛمٝمقر قمغم اعمٜمع، 

طمٜم٤مفإ أيمثر 
(4)

 ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م.واعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م،   

 ذح ظمٚمٞمؾ قمغم اخلرر: ىم٤مل ذم

                                                 

 .911، واٟمٔمر ومت٤موى اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ ْحٞمد ص(11/181 : )ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سم٤مز (1)

 (.1/111شمًٝمٞمؾ اإلعم٤مم سمٗم٘مف إطم٤مدي٨م ُمـ سمٚمقغ اعمرام: )  (1)

 اًمٙمؿ: سمْمؿ اًمٙم٤مف ُمدظمؾ اًمٞمد ُمـ اًمثٞم٤مب . (1)

 (.118،  117/  1اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ: )  (4)
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ويمام يٛمٜمع احلدث ُمس اعمّمحػ يٛمٜمع ُم٤م ذم طمٙمٛمف يمٛمًف سمٕمقد أو شم٘مٚمٞم٥م أوراىمف سمف ويمذا )

ًمؽ شم٘مٚمٞم٥م أوراىمف سمح٤مئؾ مم٤م يٚمًٌف(ويمذ يٛمٜمع ُمـ ْحٚمف سمٕمالىم٦م أو وؾم٤مدة
(1)

. 

ًمػ يمٛمف قمغم يده وىمٚم٥م إوراق هب٤م وم٢مٟمف حيرم واطمؽمز سمذًمؽ قمام ًمق ..ىم٤مل اًمنمسمٞمٜمل: )و

ىم٤مل ذم اعمجٛمقع: وومرىمقا سمٞمٜمف وسملم اًمٕمقد سم٠من احلٙمؿ ُمتّمؾ سمف، وًمف طمٙمؿ أضمزائف ذم  ىمٓمٕم٤م.

وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم: وٕن اًمت٘مٚمٞم٥م ي٘مع سم٤مًمٞمد ٓ سم٤مًمٙمؿ ا هـ .وقمغم  ُمٜمع اًمًجقد قمٚمٞمف وهمػمه.

يم٠من ومتٚمف وىمٚم٥م سمف ومٝمق يم٤مًمٕمقد(يمالم إُم٤مم احلرُملم وهق اًمٔم٤مهر إذا ىمٚمٌف سمٙمٛمف وم٘مط 
(2)

. 

 وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:

(وذم شمّمٗمحف سمٙمٛمف روايت٤من)
(3)

. 

 وذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م:

)وذم شم٘مٚمٞم٥م اًم٘م٤مرئ همػم اعمتٓمٝمر أوراق اعمّمحػ سمٙمٛمف أو همػمه ُمـ اًمثٞم٤مب اًمتل هق ٓسمًٝم٤م 

وهق ىمقل قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م اظمتالف . ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ : واعمٜمع أومم ٕن اعمٚمٌقس شم٤مسمع ًمالسمًف 

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م .

: ًمق ووع قمغم يده ُمٜمديال أو ٟمحقه ُمـ طم٤مئؾ ًمٞمس شم٤مسمٕم٤م ًمٚمٛمّمحػ وٓ هق وىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م

، وُمٜمٕمف اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م وًمق اؾمتخدم ًمذًمؽ وؾم٤مدة أو ٤مس ومال سم٠مس سمفٜمس اًمُمـ ُمالسم

ٟمحقه٤م(
(1)

. 

                                                 

 (. 179/  1ذح ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر: )(1)

 (.1/18ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: )  (1)

 (.48/  1( و ذح اًمزريمٌم: )111/  1( واٟمٔمر: اإلٟمّم٤مف: )119/ 1ل ٓسمـ ىمداُم٦م : )اعمٖمٜم (1)
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 ._ُمثال _روة ؿ ومطمتك ًمق يم٤من اًمٙمؿ صمخٞمٜم٤م: يم٠من يٙمقن يمُ و

 ومٗمل حتٗم٦م احلٌٞم٥م:

(وحيرم اعمس وًمق سمح٤مئؾ وًمق يم٤من صمخٞمٜم٤ًم طمٞم٨م يٕمّد ُم٤مؾم٤ًم ًمف قمروم٤ًم ٕٟمف ُيؾ سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ)
(2)

. 

ف قمغم يده وىمٚم٥م اًمقرىم٦م ومحرام سمال ظمالف، وهمٚمط سمٕمض و ىم٤مل اًمٜمقوي: )وأُم٤م إذا ًمػَّ يُمٛمَّ

أصح٤مسمٜم٤م ومحٙمك ومٞمف وضمٝملم، واًمّمقاب اًم٘مٓمع سم٤مًمتحريؿ: ٕن اًم٘مٚم٥م ي٘مع سم٤مًمٞمد ٓ 

سم٤مًمٙمؿ(
(3)

. 

 اإلؾمالم اجلقاز، ىم٤مل:ورضمح ؿمٞمخ 

سمٕمالىمتف أو سمح٤مئؾ ًمف ُمٜمٗمّمؾ ُمٜمف ٓ يتٌٕمف ذم اًمقصٞم٦م واإلىمرار وهمػممه٤م  فوم٠مُم٤م إن ْحٚم ) 

ُمـ همػم ُمس أو قمغم رأؾمف أو ذم صمقسمف أو  فأو طم٤مئؾ ُم٤مٟمع ًمٚمح٤مُمؾ يمحٛمٚمف ذم يمٛميمٖمالومف 

ٞمام شمّمٗمحف سمٕمقد أو ُمًف سمف ضم٤مز ذم فم٤مهر اعمذه٥م وقمٜمف ٓ جيقز ٕٟمف إٟمام ُمٜمع ُمـ ُمًف شمٕمٔم

سمٜم٤م رواي٦م أٟمف إٟمام حيرم حلرُمتف واذا متٙمـ ُمـ ذًمؽ سمح٤مئؾ زال اًمتٕمٔمٞمؿ وطمٙمك سمٕمض أصح٤م

وُم٤م يتّمؾ سمف ٕن يمٛمف وصمٞم٤مسمف ُمتّمٚم٦م سمف قم٤مدة وم٠مؿمٌٝم٧م أقمْم٤مءه سمخالف اًمٕمقد  فُمًف سمٙمٛم

واًمٖمالف وطمٙمك أُمدي رواي٦م جيقز ْحٚم٦م سمٕمالىمتف وذم همالومف دون شمّمٗمحف سمٙمٛمف أو قمقد 

ك قمغم أصؾ اإلسم٤مطم٦م ٓ ؾمٞمام وُمٗمٝمقم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٓ وًمٜم٤م أٟمف مل يٛمًف ومٞمٌ٘م

                                                                                                                                 

 (.8/18اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م: )  (1)

 (.141/  1(، واٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ: )119/  1حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م: ) (1)

 .118اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن ص (1)
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يٛمس اًم٘مرآن إٓ ـم٤مهر ضمقاز ُم٤م ؾمقى اعم٤ٌمذة وًمٞمس اعمس ُمـ وراء طم٤مئؾ يم٤معم٤ٌمذة سمدًمٞمؾ 

(سمف واًمٗمدي٦م ذم احل٩م وهمػم ذًمؽ ةٟم٘مض اًمقوقء واٟمتِم٤مر طمرُم٦م اعمّم٤مهر
(1)

. 

 

 .من أعضاء اجلسم مس ادصحف بغر القد : رابعادطؾب ال

اشمٗمؼ أهمٚم٥م اًمٕمٚمامء قمغم قمدم ضمقاز ُمس اعمّمحػ ُم٤ٌمذة سم٤مًمٞمد، ويمذًمؽ أيمثرهؿ أيْم٤م قمغم 

قمدم ُمًف سمٖمػم اًمٞمد يم٤مًم٤ًمقمد واًمّمدر
(2)

. 

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

اجلٚمد أو اًمدف أو اًمقرق  وأُم٤م اعمّمحػ وم٢مٟمف ٓ يٛمس ُمٜمف ُمقوع اًمٙمت٤مسم٦م وٓ طم٤مؿمٞمتف وٓ)

(اًمٙمػ وٓ سمٔمٝمره وٓ رء ُمـ ضمًدهإسمٞمض اعمتّمؾ سمف ٓ سمٌٓمـ 
(3)

. 

 ىم٤مل اًمٌٝمقِت ـ رْحف اهلل ـ :و

حيرم ُمًف ) طمتك سمٔمٗمر وؿمٕمر ( وؾمـ ىمٌؾ اٟمٗمّم٤مهل٤م قمـ حم٤مهل٤م شمٕمٔمٞمام ًمف واطمؽماُم٤م(..)
(4)

. 

 وذم طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ:

                                                 

 (.181/  1ذح اًمٕمٛمدة :) (1)

 (.417/  1(، و اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب: )71/  1(، وذح اعمٜمتٝمك: ) 147/  1اٟمٔمر: اعمٖمٜمل: )  (1)

 (.1/181ذح اًمٕمٛمدة ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )  (1)

 (.1/177ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات: )(4)
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: وُمس ُمّمحػ أي وًمق سمّمدره وسمٓمٜمف وًم٤ًمٟمف وؿمٕمره وؾمٜمف وقم٤ٌمرة اًمِمقسمري ىمقًمف)

ويمت٥م أيْم٤م ىمقًمف : وُمس ُمّمحػ أي وًمق ُمـ وراء طم٤مئط  وفمٗمره يمام هق ُم٘مت٣م يمالُمٝمؿ

..(وسم٤ٌمـمـ اًمٙمػ وهمػمه
(1)

 . 

 وهٜم٤مك ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ أضم٤مز ُمًف سمٔمٝمر اًمٙمػ .

 ىم٤مل اًمٜمقوي:

(وأضم٤مز احلٙمؿ وْح٤مد ًمٚمٛمحدث ُمًف سمٔمٝمر اًمٙمػ دوَن سمٓمٜمف)
(2)

 . 

 دون همػمه٤م يم٤مًم٤ًمقمد واًمٕمْمدُمًف سم٠مقمْم٤مء اًمٓمٝم٤مرة قن  ُمـ يٛمٜمٕمويمذًمؽ سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م  

واًمّمدر
(3)

. 

 

 .مس صاصة اجلوال يف حالة التشغقل عذ الؼرآن الؽريم: ادطؾب اخلامس

يمثػم ُمـ اعمٕم٤مسيـ جيٞمزون ُمس ؿم٤مؿم٦م اجلقال ذم أصمٜم٤مء ىمراءة اعمّمحػ قمغم همػم ـمٝم٤مرة، 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اجلقال، ُم٤ًمئٚمف ـ  ذم رؾم٤مًمتف اًمذي ظمٚمص إًمٞمف اًمديمتقر ومٝمد اًمٞمحٞمكو

ومٚمف  ،اجلقال أصمٜم٤مء شمّمٗمح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٕمتؼم ُم٤ًًم ًمٚمٛمّمحػأن ُمس ؿم٤مؿم٦م ـ  اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 احلٙمؿ ذاشمف ُمـ طمٞم٨م اؿمؽماط اًمٓمٝم٤مرة قمغم رأي مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ.

                                                 

 (.141/  1طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ:) (1)

 (.411/  1(، واٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م: )71/  1اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب: ) (1)

/  1(، وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ:) 111/  1(، ويمذًمؽ اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل:)  19/  1اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م: )  (1)

 (.7/  18(، واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م:)141
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أُم٤م جمرد ُمًؽ اجلقال وومتحف قمغم اًم٘مرآن وًمٙمـ دون ُمس اًمِم٤مؿم٦م ذاهت٤م ومال يٕمتؼم ُم٤ًًم 

 ف اًمٓمٝم٤مرة. وإًمٞمؽ ُمٚمخص ُمـ يمالُمف:ًمٚمٛمّمحػ ومال يِمؽمط ًم

قال ٓ شمِمؽمط اًمٓمٝم٤مرة عمًف إذا يم٤من ذم ووع اًمتِمٖمٞمؾ سمنمط قمدم ُمس ىم٤مل: )ومٙمذًمؽ اجل

اًمِم٤مؿم٦م ذاهت٤م، ٕن ُمًٝم٤م طمٞمٜمئٍذ ُمس ًمٚمٛمّمحػ ومتِمؽمط ًمف اًمٓمٝم٤مرة(
(1)

. 

: يمٞمػ شمٕمتؼم ُمس اًمِم٤مؿم٦م ُم٤ًًم ًمٚمٛمّمحػ واًمِم٤مؿم٦م همالف ُمـ زضم٤مج أو وىم٤مل: )وم٢من ىمٞمؾ

 .سمالؾمتٞمؽ وم٠مٟم٧م ٓ متس احلروف ؟

ًمٚمحرف اعمٙمتقب إًمٙمؽموٟمٞم٤ًم، وٓ يٛمٙمـ شمّمقر ُمًف سم٠مىمرب ُمـ وم٠مىمقل: أوًٓ: هذا هق اعمس 

 . ذًمؽ

صم٤مٟمٞم٤ًم: ًمق اقمتؼمٟم٤م اعمس احل٘مٞم٘مل ومام و٤مسمٓمف؟ إذ ٟمحـ ىمد ٓ ٟمًتٓمٞمع آًمتزام سمف ذم اعمّمحػ 

اًمقرىمل: وًمذا يٕمتؼم ُمس ُم٤م سملم إؾمٓمر ُم٤ًًم ًمٚمٛمّمحػ وهق مل يٛمس ذات احلروف، يمام إن 

٦م ؿمٗم٤موم٦م ومٝمؾ ٟم٘مقل: إن ُمًف ًمٞمس ُم٤ًًم اًمقرق ًمق يم٤من ُمٖمٚمٗم٤ًم سمامدة سمالؾمتٞمٙمٞم

ًمٚمٛمّمحػ؟(
(2)

 . 

أن  :أن ُمس ؿم٤مؿم٦م اجلقال يٕمتؼم ُم٤ًم ًمٚمٛمّمحػُمـ  ومٝمد اًمٞمحٞمك اًمِمٞمخ ومم٤م يرضمح ىمقل

 .يًٛمل ُم٤مهق ُمقضمقد ذم اجلقال ُمّمحٗم٤ماًمٕمرف يًٛمل ذًمؽ ُم٤ًم، و

وًمٞمس يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، شمٕمٔمٞمؿ س اعمّمحػ إٓ قمغم ـمٝم٤مرة ُمـ أضمؾ يمام أن اعمٜمع ُمـ ُم 

 ُمـ أضمؾإًمٞمٝم٤م هٜم٤م  طمًٞم٦م، ومٜمحـ سمح٤مضم٦م ُمٕمٜمقي٦م وًمٞم٧ًم وم٤معم٠ًمًم٦مُمـ أضمؾ اًمٜمٔم٤موم٦م: وسم٤مًمت٤مزم 

                                                 

 .71اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اجلقال ص (1)

 .11اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )طم٤مؿمٞم٦م( ص (1)
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: هؾ شم٘مرأ اًم٘م٤مرئ ُمـ اجلقال ، وًمق ؾمئؾاعمّمحػ، وم٤معمٕمٜمك ومٞمٝم٤م ُمقضمقد وواوح اًم٘مراءة ُمـ

ر ٕضمؾ ىمراءة  اًم٘مرآن ُمـ عمّمحػ، وم٤مًمتٓمٝمٕضم٤مب: ُمـ ا؟، ُمـ طمٗمٔمؽ أم ُمـ اعمّمحػ

ىمرب إمم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وٓ يٜم٤مزع صد اًمنميٕم٦م وروطمٝم٤م، وأ٤مأىمرب إمم ُم٘ماجلقال 

  وأطمقط.أٟمف ُمًتح٥م ذم أطمد 

: ُمـ اطمؽمام آن ُمـ ذيط وم٘مد ؾمٛمٕمف وشمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف أطمٙم٤مم آؾمتامعرؾمٛمع اًم٘م ُمـيمام أن 

ومال شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف  هذا اًمّمقت ُمـ اعمًجؾ،أن اعمًتٛمع وٓ ي٘مقل  اًم٘مرآن واإلٟمّم٤مت إًمٞمف،

 ٤م٥م صٗمح٤مت اًم٘مرآن واًمتحٙمؿ هبٞم: ُم٤م دام أٟمف يًتٓمٞمع شم٘مٚمومٙمذًمؽ هٜم٤مؾمتامع، أطمٙم٤مم آ

 ـ أطمٙم٤مم اعمس إذن؟!.قم : ومام اًمذي ُيرضمفصٌٕمفسم٢م

ويمذًمؽ طمرُمقا ُمس إوراق اًمتل   ،احلقار ُم٤مسملم اًمًٓمقر أوواًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا ٓ جيقز ُمس 

، ويمذًمؽ اجلٚمد سم٥ًٌم اعمج٤مورةُمٓمٚم٘م٤م مل يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م
(1)

ؿم٤مؿم٦م اجلقال ، ومام اًمذي ُيرج 

سمحٞم٨م ًمق أزًمٜم٤مه٤م ومٚمـ ، ، ٓ ؾمٞمام وهل ًم٧ًم طم٤مئال قمـ رءذم أىمؾ أطمقاهل٤م قمـ اعمج٤مورة

واًمتل سمتقب(الاًمضمٝم٤مز احل٤مؾم٥م )هل يمِم٤مؿم٦م سمؾ  ،سمٌمء آظمر ٤مهق ُمٙمتقب ُمٚمتّم٘م جد ُم٤مٟم

ًمألؿمٞم٤مء وطمٞمزا هل٤م، ويًتٓمٞمع اًمٜم٤مس اًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وشمٖمػم شمٚمؽ اًمٙمت٤مسم٦م  ٤م٤مًمٌأصٌح٧م ىم

إوراق وأيمثر،  ويًٛمقن ُم٤م يْمٕمقٟمف ذم ُمـ ظمّم٤مئص واحلذف واًمزي٤مدة وهمػم ذًمؽ مم٤م هق 

: يمت٧ٌم قمغم احل٤مؾم٥م أو ذم اجلقال، يمام ي٘مقًمقن يمتٌٜم٤م ذم شمٚمؽ إضمٝمزة يمت٤مسم٦م : ومٞم٘مقل أطمدهؿ

 اًمقرىم٦م أ وقمغم اًمقرىم٦م.

                                                 

 ._يمام ؾمٌؼ _وسمٕمْمٝمؿ طمرم قمغم همػم اعمتٓمٝمر ُمس يمرد اعمّمحػ أو اًمّمٜمدوق اًمذي ووع ومٞمف اعمّمحػ (1)
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: ي٘مقًمقن_  ويمذًمؽ اعمتخّمّملم_ اًمتل ي٘مقل اًمٜم٤مس قمٛمـ فمٝمر ومٞمٝم٤ماًمتٚمٗم٤مز، و ؿم٦مهل يمِم٤مو

قمرض  قن، واخلؼم ُمٕمروض قمغم ؿم٤مؿم٦م إظم٤ٌمر، وٓ ي٘مقًمغم ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗم٤مزومالن فمٝمر قم

٤مؾم٥م وٓ ي٘مقًمقن ظمٚمػ ظمٚمٗمٝم٤م، ويمذًمؽ ي٘مقًمقن: فمٝمر اًمٙمالم قمغم ؿم٤مؿم٦م اجلقال أو احل

، وًمق مل شمقضمد وطم٤موي٦م ًمف  وًمٞم٧ًم طم٤مضمزا قمٜمف٦م ًمف ٟمٗمًٝم٤م ُمتْمٛمٜم ، ٕن اًمِم٤مؿم٦مؿم٤مؿم٦م اجلقال

ورىم٦م ، أو سمٛمٕمٜمك أَّن٤م صٗمح٦م ُمٕم٤مسة، قمٚمٞمٝم٤م ؿم٤مؿم٦م ُم٤مفمٝمر، ومٝمل يم٤مًمقرىم٦م عم٤م يٙمت٥م

 ُمٕم٤مسة، وإن ؿمئ٧م ىمؾ وقم٤مء ضمديد عم٤م يٙمت٥م سمِمٙمؾ ُمٖم٤مير إٓ أن اعمْمٛمقن هق ٟمٗمًف.

م يمام ذم ٚمقد واًمٕمٔم٤مواعمّمحػ هق يمؾ ُم٤م يمت٥م ومٞمف يمالم اهلل قمز وضمؾ:  ؾمقاء يُمت٥م قمغم اجل

، أو يمت٥م قمغم يم٤مهمد يمام ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك،  أو يمت٥م قمغم ورق سم٤محلؼم أو قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م

قمغم صٗمح٤مت طمديث٦م وهل اًمِم٤مؿم٤مت  أوإصؾ،  أو قمغم ورق ُمّمقر قمـ اًم٘مٚمؿ اًمٕم٤مدي،

 ومٙمؾ هذا ٓ ُيرضمف قمـ ُمًامه. ،ٙمؽموٟمٞم٦م احلديث٦م ذم اجلقال واحل٤مؾم٥ماإلًم

أو ىمٚمؿ قمؼم زر ُمًت٘مؾ  حٝم٤مّمٗمويت ٘مؾ إوراقٜميذم اجلقال اًم٘م٤مرئ ًمٚمٛمّمحػ وًمق يم٤من 

٘مؾ يٜموإن يم٤من  _يمام ؾمٌؼ  _ي٠مِت اخلالف ذم شم٘مٚمٞمٌف سم٤مًمٕمقد وٟمحقه  :صٌٕمفوًمٞمس سم٢م

شم٘مٚمٞمٌف سمح٤مئؾي٠مِت اخلالف ذم  صٌٕمف:ف قمغم إووٕم سمٌمءاًمّمٗمح٤مت 
(1)

هل إؿمٞم٤مء ومٝمذه ، 

اًم٘مرآن٤مًمِم٤مؿم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م يم ٧موًمٞمً ،اجلقال طم٤مئؾ قمـ :اًمتل ي٘م٤مل قمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤م
(2)

وسم٤مًمت٤مزم ، 

                                                 

 ويمذًمؽ إن يم٤من سمٙمٛمف ومٞم٠مِت اخلالف اًم٤ًمسمؼ ذم شم٘مٚمٞم٥م أوراق اعمّمحػ سم٤مًمٙمؿ. (1)

واًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا إٟمف قمٜمد اًميورة جيقز اًمدظمقل سم٤معمّمحػ ذم احلامم وًمٙمـ يْمٕمف ذم ضمٞمٌف أو يٚمٗمف سمٌمء أو  (1)

ٖمٓمٞمف سمح٤مئؾ سمح٥ًم اعمًتٓم٤مع: ومٝمؾ ي٘م٤مل هٜم٤م سم٠من اًمدظمقل سم٤مجلقال وهق ُمٗمتقح قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ حيت٤مج إمم ي

 إهمالق اًمّمٗمح٦م ٕن اًمِم٤مؿم٦م طم٤مئؾ وطم٤مضمزقمٜمف!.
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وٓ سم٤مًمٜمٔمر سمٕمٞمٜمف قمـ  ،وًمٞمس ُمـ طمٗمٔمف وُمـ ورىم٦م طمديث٦م،اًم٘مرآن ُمـ اعمّمحػ، ي٘مرأ  ومٝمق

، وم٤معمٕمٜمك ُمقضمقد مت٤مُم٤م صٌٕمفصٗمح٤مت اًم٘مرآن سم٘مٚمؿ أو سمٌمء قمغم إ وٓ ي٘مٚم٥م ،سُمٕمد دون ُمس

 ._ قمٚمؿواهلل أ _هٜم٤م 

 

از جف ،ومسادشتؿل عذ الؼرآنالرشيط أو الؼرص  مس : حؽمسادسادطؾب ال

 يف حالة عدم فتحه عذ الؼرآن الؽريم. اجلوال

رآن اًمٙمريؿ ٓ أيمثر اعمٕم٤مسيـ قمغم ضمقاز ذًمؽ، ومٛمس إضمٝمزة احلديث٦م اًمتل حتتقي قمغم اًم٘م

اًمتِمٖمٞمؾ قمغم اًم٘مرآن  أُم٤م ُمس ؿم٤مؿم٦م شمٚمؽ إضمٝمزة ذم طم٤مل_ يٕمتؼم ُم٤ًم ًمٚمٛمّمحػ

 ._وم٘مد ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝم٤م ذم اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ صٌعوشمّمٗمحٝم٤م سم٤مإل

: )ٓ طمرج ذم ْحؾ أو عمس اًمنميط اعمًجؾ قمٚمٞمف اًم٘مرآن عمـ اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦مىم٤مل اًمٕمٚمامء ذم 

وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وآًمف وصحٌف  يم٤من قمٚمٞمف ضمٜم٤مسم٦م وٟمحقه٤م.

وؾمٚمؿ(
(1)

. 

                                                                                                                                 

وهؾ جيقز إقمٓم٤مء اًمٙم٤مومر اجلقال أو احل٤مؾم٥م وىمد فمٝمرت صٗمح٦م اًم٘مرآن قمٚمٞمف ًمٙمل يتّمٗمحف سم٢مصٌٕمف؟، أًمٞمس ذًمؽ 

 م شمّمٗمح ًمٌمء آظمر؟!.ىمراءة ًمٚم٘مرآن وشمّمٗمح ًمف أ

وًمق أهداه ؿمخص ضمقآ أو ضمٝم٤مز طم٤مؾم٥م ٓ يقضمد ومٞمف ؾمقى اًم٘مرآن:  ومٝمؾ يّمح أن ي٘مقل:  مل أقمٓمف ُمّمحٗم٤م  

وإٟمام ضمقآ أو ضمٝم٤مزا ومل أقمٓمف ُمّمحٗم٤م ورىمٞم٤م! ،  أٓ يٕمتؼم هذا ُمـ اًمتح٤ميؾ قمغم اًمديـ ويٜم٘مض اعم٘مّمد اًمنمقمل 

 ٘مل ًمف.ُمـ قمدم إقمٓم٤مء اًمٙم٤مومر اعمّمحػ ويٌٓمؾ اعمٕمٜمك احل٘مٞم

 (. 118/ 4ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: )  (1)
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ىم٤مل أْحد طمًلم قمٌد اًمٙمريؿ: )واعمّمحػ اإلًمٙمؽموين، أو اعمًجؾ قمغم يم٤مؾمٞم٧م أو و

اعمقضمقد قمغم ىمرص، أو قمغم ضمٝم٤مز ظمٚمٞمقي ٓ ي٠مظمذ طمٙمؿ اعمّمحػ اعمٙمتقب قمغم اًمقرق، 

وإن يم٤من إومم صٞم٤مٟمتف ومال يِمؽمط ًمف ذط اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدصملم يمام طمٙمؿ قمٚمامؤٟم٤م، 

.. واهلل أقمٚمؿ(وشمٜمزهيف
(1)

. 

يـ ُي٤مًمػ سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمامء، ومػمى أن ُمس شمٚمؽ إذـم٦م وإضمٝمزة اًمتل حتٛمؾ وسمٕمض اعمٕم٤مس

اًمٗم٘مٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٕمتؼم ُم٤ًم ًمٚمٛمّمحػ وسم٤مًمت٤مزم يِمؽمط ًمف اًمٓمٝم٤مرة، وُمـ ه١مٓء اًمِمٞمخ 

_رْحف اهلل _ قمٓمٞم٦م ؾم٤ممل
(2)

. 

ن يٕمٜمل إمه٤مهل٤م ورُمٞمٝم٤م ذم أي ُمٙم٤م همػم ـمٝم٤مرة ومالآن اًمٙمريؿ قمغم وإذا ضم٤مز ُمس أذـم٦م اًم٘مر

اًمٖمٜم٤مء وُم٤م و، يم٠مذـم٦م اًمٚمٝمق إسمٕم٤مده٤م قمـ إذـم٦م إظمرىجي٥م اطمؽماُمٝم٤م ورومٕمٝم٤م و سمؾ

 .ؿم٤مهبٝم٤م

 .: مس ادتقؿم لؾؿصحفسابعادطؾب ال

هذه  ، ومل ُي٤مًمػ ذمًمف ًمف أن يتٞمٛمؿ وي٘مرأ ُمـ اعمّمحػوم٤مىمد اعم٤مء أو اًمٕم٤مضمز قمـ اؾمتٕمام 

اعمذاه٥م إرسمٕم٦محمؾ اشمٗم٤مق سملم وم٘مٝم٤مء اعم٠ًمًم٦م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمامء : ومٝمل 
(3)

. 

 :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

                                                 

 .171آداب اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّمحػ ص (1)

 .118اٟمٔمر: يمت٤مب مج٤مل اًم٘مراء ًمٚمديمتقر إسمراهٞمؿ احلٛمٞميض ص (1)

 ( ًمٕمٌداًمٕمزيز احلجٞمالن.1/99اٟمٔمر: إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ:)  (1)
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، أو اًمتٞمٛمؿ ًمٙمؾ ُم٤م يتٓمٝمر ًمف ُمـ ٟم٤مومٚم٦م، أو ُمس ُمّمحػ، أو ىمراءة ىمرآن: جيقز ومّمؾ)

، يٕمٜمل اجلٜم٥م، ، يتٞمٛمؿ وي٘مرأ ضمزأهىم٤مل أْحد، الوة، أو ؿمٙمر، أو ًم٨ٌم ذم ُمًجدؾمجقد شم

٤مومٕمل، ، وُم٤مًمؽ ، واًمِمًمؽ ىم٤مل قمٓم٤مء، وُمٙمحقل، واًمزهري، ورسمٞمٕم٦م ، وحيٞمك إٟمّم٤مريوسمذ

إوزاقمل أن  ويمره، وىم٤مل أسمق خمرُم٦م: ٓ يتٞمٛمؿ إٓ عمٙمتقسم٦م ،واًمثقري، وأصح٤مب اًمرأي

اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م ـمٝمقر  }: ٜم٤م ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وًميٛمس اعمتٞمٛمؿ اعمّمحػ

ضمٕمٚم٧م زم إرض ُمًجدا  }: ، وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم{عم٤مء قمنم ؾمٜملم ، وإن مل جيد ااعمًٚمؿ

(ت٤ٌمح سمٓمٝم٤مرة اعم٤مء ، ومٞمًت٤ٌمح سم٤مًمتٞمٛمؿ ، يم٤معمٙمتقسم٦م: وٕٟمف يً {وـمٝمقرا 
(1)

 . 

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: و

)يمؾ ُمـ ضم٤مز ًمف اًمّمالة سم٤مًمتٞمٛمؿ ُمـ ضمٜم٥م أو حمدث ضم٤مز ًمف أن ي٘مرأ اًم٘مرآن ظم٤مرج اًمّمالة 

ويٛمس اعمّمحػ ويّمكم سم٤مًمتٞمٛمؿ اًمٜم٤مومٚم٦م واًمٗمريْم٦م ويرىمل سم٤مًم٘مرآن وهمػم ذًمؽ وم٢من اًمّمالة 

 سم٤مًمتٞمٛمؿ يم٤مٟم٧م ىمراءشمف سم٤مًمتٞمٛمؿ أومم(أقمٔمؿ ُمـ اًم٘مراءة ومٛمـ صغم 
(2)

. 

 ؟.ن ادصحف عذ غر ضفارة ؛ هل يؼرأولبسؾس الب : من كان مريضا الثامنادطؾب 

إٟمٜمل أىمرأ اًم٘مرآن، ومل يٜمنمح صدري  ):وضمف ؾم١مال ًمٚمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ي٘مقل اًم٤ًمئؾ

إٓ سم٘مراءة اًم٘مرآن، وأٟم٤م يٛمٌم ُمٕمل اًمٌقل سمدون ُم٤م أحتٙمؿ ذم ٟمٗمز، ومل أؾمتٓمع آُمتٜم٤مع ُمـ 

 (.اًمٌقل، طمٞم٨م إٟمف يٛمٌم سم٤مؾمتٛمرار وهمػم اًمٌقل ٟمٔمٞمػ، ومٝمؾ جيقز زم ىمراءة اعمّمحػ؟

                                                 

 (.474/ 1اعمٖمٜمل: ) (1)

 (.141/  1(، واٟمٔمر: ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:)11/419جمٛمقع اًمٗمت٤موى: )  (1)
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وُمس اعمّمحػ إذا يم٤من اًمقاىمع ُم٤م ذيمر ومال طمرج قمٚمٞمؽ سم٘مراءة اًم٘مرآن  ): ومٙم٤من ضمقاهبؿ

وأٟم٧م قمغم طم٤مًمؽ اعمذيمقرة، وٓ طمرج قمٚمٞمؽ ذم اًمّمالة وطم٤مًمتؽ ُم٤م ذيمرت، ًمٙمـ شمًتٜمجل 

وشمتقو٠م ًمٙمؾ صالة سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م وٓ ييك ُم٤م ظمرج ُمـ اًمٌقل سمٕمد ذًمؽ، وشمٖمًؾ ُم٤م 

أص٤مب سمدٟمؽ أو صمقسمؽ ُمٜمف ىمٌؾ اًمّمالة، وٓ ييك سمٕمد ًمق وضمد ُمٕمؽ ذم اًمّمالة، ىم٤مل 

َّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م َٓ ُيَٙمٚمُِّػ ا }شمٕم٤ممم:  ٤م إِ ًً ـِ َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمْ  }( وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 1) {هللَُّ َٟمْٗم ي ُٙمْؿ ذِم اًمدِّ

ـْ طَمَرٍج  (وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.  ُِم
(1)

. 

 

 .هل تؾزمه الطفارة لؼراءة ادصحف؟ ؛شؾس الريحمن كان به  :التاشع ادطؾب

أطم٤مول دائاًم أن أىمرأ اًم٘مرآن ُمـ اعمّمحػ، ًمٙمـ حيقل سمٞمٜمل ) قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز:ؾمئؾ اًمِمٞمخ 

 اًمتالوة ُمـ كموسمٞمٜمف احلدث اًمدائؿ، ومٛمٕمل ؾمٚمس ريح ُمًتٛمر، طمتك إٟمف ًمدرضم٦م أن ي٘مٓمع قم

اعمّمحػ، ومٙمؾ ُم٤م شمقو٠مت ضم٤مءين ريح ؿمديد وٟم٘مض ووقئل، وهذه طم٤مًمتل، وأود أن 

 (.ذم ذًمؽ؟أشمٚمق اًم٘مرآن ُمـ اعمّمحػ، ومام هل اًمٓمري٘م٦م 

شمقو٠م وشم٘مرأ وٓ ضر قمٚمٞمؽ: ٕن هذا ُمثؾ ص٤مطم٥م :) _رْحف اهلل  _وم٠مضم٤مب اًمِمٞمخ 

اًمًٚمس، طمدث دائؿ، إن شمقو٠مت اًمْمحك، شمقو٠م واىمرأ إمم دظمقل وىم٧م اًمٔمٝمر، وم٢مذا دظمؾ 

وىم٧م اًمٔمٝمر وأٟم٧م قمغم ذًمؽ شمقو٠م ووقءًا ضمديدًا ًمٚمٔمٝمر وًمٚم٘مراءة، إمم وىم٧م اًمٕمٍم، وإذا 

ضمديدًا ًمٚمٕمٍم، واىمرأ أيْم٤ًم إمم همروب اًمِمٛمس، وإذا  دظمؾ وىم٧م اًمٕمٍم شمقو٠م ووقءاً 

                                                 

 (.111/  4اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ:) (1)
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همرسم٧م اًمِمٛمس، شمقو٠م ًمّمالة اعمٖمرب واًم٘مراءة طمتك يٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ، وم٢مذا هم٤مب اًمِمٗمؼ شمقو٠م 

سمقوقء ضمديد ًمٚمّمالة وًمٚم٘مراءة، واًم٘مراءة شمًتٛمر ومٞمٝم٤م إمم اًمٚمٞمؾ يمٚمف ٕٟمف وىم٧م ىمراءة، وٓ 

ُؼوا)ج ُمٜمؽ ريح ٕٟمؽ ُمّم٤مب سمًٚمس اًمريح طمرج ًمق ظمر ، واعم٘مّمقد (اهللََّ َما اْشَتَطْعُتمْ  َفاتَّ

أٟمؽ إذا شمقو٠مت ًمقىم٧م اًمّمالة، شم٘مرأ ُم٤م دام اًمقىم٧م، يمام أٟمؽ شمّمكم ُم٤مدام اًمقىم٧م، وًمق 

ظمرج رء، وذم اًمٚمٞمؾ اًمٚمٞمؾ يمٚمف وىم٧م، إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ وىم٧م اظمتٞم٤مر وسمٕمده وىم٧م ضورة، 

إذا شمقو٠مت ىمٌؾ ومٚمؽ أن شم٘مرأ سم٤مًمقوقء ذم أول اًمٚمٞمؾ وذم آظمره، أُم٤م اًمّمالة ومٚمؽ أن شمّمكم 

(ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ
(1)

. 

 

 ادطؾب العاذ: ادريض الذي عذ جسده كجاشة.

يمثػما ُم٤م حيّمؾ ُمثؾ ذًمؽ ًمٚمٛمرى ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت ، ومٞمّمٞم٥م اًمدم ضمزءا ُمـ أضم٤ًمدهؿ أو 

ُمـ ضمًده  دم أو سمقل، سم٥ًٌم إٟم٤مسمٞم٥م اًمتل شمًتخرضمٝم٤ميد اعمريض أو ىمدُمف يٙمقن قمغم 

اًم٘مراءة ذم اعمّمحػ إن يم٤من قمغم ـمٝم٤مرة ُمـ احلدث  قز ًمفومٛمثؾ هذا جي، ومتّمٞم٥م أضمزاءا ُمٜمف

 إيمؼم وإصٖمر.

 ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:

                                                 

 (.117/ 11)  ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سم٤مز: (1)
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ن طمٙمؿ وُمـ يم٤من ُمتٓمٝمرا وسمٕمض أقمْم٤مئف ٟمجس ومٛمس اعمّمحػ سم٤مًمٕمْمق اًمٓم٤مهر ضم٤مز ٕ)

(اًمٜمج٤مؾم٦م ٓ يتٕمدى حمٚمٝم٤م سمخالف احلدث
(1)

. 

 وىم٤مل ص٤مطم٥م اإلٟمّم٤مف:

قمغم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م: وُمٜمٝم٤م ٓ حيرم ُمًف سمٕمْمق ـم٤مهر إذا يم٤من قمغم همػمه ٟمج٤مؾم٦م )

ىمٚم٧م: سح اسمـ متٞمؿ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م:  وىمٞمؾ: حيرم ىم٤مل ذم اًمٗمروع قمـ ه٤مشملم اعم٠ًمًمتلم ىم٤مًمف سمٕمْمٝمؿ.

واًمزريمٌم سم٤مٕومم: وذيمر اعم٠ًمًمتلم ذم اًمرقم٤مي٦م وىم٤مل ذم اًمتٌٍمة ٓ شمٕمتؼم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ 

(اًمٜمج٤مؾم٦م ًمٖمػم اًمّمالة واًمٓمقاف
(2)

 . 

 وذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م:

: حيرم ووع أوراق اعمّمحػ قمغم ٟمجس ، وُمًٝم٤م سمٌمء ٟمجس وًمق قمْمقا  ىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م) 

وذيمر اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف حيرم ُمس اعمّمحػ سمٕمْمق ٟمجس ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُمًف .. ُمـ أقمْم٤مئف

..(ُمع احلدث ، أُم٤م إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم قمْمق وُمًف سمٕمْمق آظمر ـم٤مهر ومال حيرم
(3)

. 

ئمـ سمٕمض اًمٜم٤مس وسم٤مًمت٤مزم ومٝمذه اعم٠ًمًم٦م  واخلالص٦م أٟمف ٓ  شمالزم سملم اًمٜمج٤مؾم٦م واحلدث يمام

 ُمتّمقرة ويمثػما ُم٤م شم٘مع.

وم٘مد يٙمقن اًمِمخص ـم٤مهرا ُمـ احلدث إيمؼم ويمالم اًمٗم٘مٝم٤مء قم٤مم يِمٛمؾ اعمريض وهمػمه،  

وإصٖمر، سمٛمٕمٜمك أٟمف قمغم ووقء، صمؿ أص٤مسم٧م يده ٟمج٤مؾم٦م أو ذسمح ذسمٞمح٦م وشمٚمٓمخ٧م سمٕمض 

                                                 

 (.191/  1اًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م:) (1)

 (.181/  1(،و يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع: )181/ 1) :(، واٟمٔمر ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات117/  1اإلٟمّم٤مف: ) (1)

 (.11/  18اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م:) (1)
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وم٢مذا اطمت٤مج أن اًمقوقء،  إقم٤مدة ؾ اًمدم وم٘مد وٓ حيت٤مج إممأقمْم٤مء ضمًده سم٤مًمدم، ومقاضمٌف همً

، سمؾ سمٕمْمٝمؿ يرى ُمـ ُمًف وْحٚمف اًمٕمٚمامء ػ سمٞمده اًمٓم٤مهرة: ومال ُم٤مٟمع قمٜمد أيمثر يٛمس اعمّمح

 إن يم٤من قمغم سمٕمض أضمزائٝم٤م ذًمؽ اًمدم.ضمقاز ُمًف سمٞمده و

 ٗمل حتٗم٦م اخلٓمٞم٥م:وم

أي ٓ حيرم ُمًف سمٕمْمق ـم٤مهر ُمـ سمدن ُمتٜمجس ، ًمٙمٜمف يٙمره ، وم٢مذا شمٜمجس يمٗمف إِٓ أصٌٕم٤ًم )

(صٌع اعمّمحػ وهق ـم٤مهر ُمـ احلدث ضم٤مزومٛمس هبذا اإل ُمٜمف
(1)

. 

وإومم أن يتجٜم٥م ُمس اعمّمحػ إذا يم٤من قمغم ضمًده أو صمقسمف ٟمج٤مؾم٦م ويم٤مٟم٧م ومؽمة سم٘م٤مء 

اًمٜمج٤مؾم٦م يًػمة ) يقم أو ىمري٥م ُمٜمف( أُم٤م إن يم٤مٟم٧م طم٤مًمتف شمٓمقل ومال ُم٤مٟمع إن ؿم٤مء اهلل أن يٛمس 

ٓ يّمٞم٥م اعمّمحػ رء ُمـ وًمٙمـ حيرص أن ّمحػ ًمٚمتالوة إن يم٤من قمغم ـمٝم٤مرة: اعم

 ._واهلل اقمٚمؿ  _اًمٜمج٤مؾم٦م، وم٢مذا ظمٌم أن شمّمٞمٌف ومٕمٚمٞمف آُمتٜم٤مع 

 .بغر ضفارة؟ادصحف الصبي ادؿقز  : هل يؿس عرش ادي ادطؾب احل

 ـ: أٟمف ٓ ي٠مصمؿ ُمَ ُمس اعمّمحػ قمغم همػم ـمٝم٤مرة ، سمٛمٕمٜمك: أٟمف جيقز ًمٚمّمٖمػم اًم٘مقل إول

 .ُمٕمٚماميم٤من أو أسم٤م ُمـ ُمس اعمّمحػ  اعمٛمٞمز  ُمّٙمـ اًمّمٖمػم

واًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اًمّمحٞمح،  ،، واعم٤مًمٙمٞم٦م ذم اعمٕمتٛمداحلٜمٗمٞم٦م ذم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م هبذا ىم٤ملو

قمغم  وهق ُمذه٥م اًمٔم٤مهري٦م ،وم٘مطٕمْمٝمؿ اجلقاز ذم طم٤مل اًمتٕمٚمؿ وىمٞمَّد سم سمٚم٦م ذم رواي٦م،واحلٜم٤م

أصٚمٝمؿ سمجقاز ُمس اعمّمحػ ًمٖمػم اعمتٓمٝمر
(1)

. 

                                                 

 (.114/  1(،واٟمٔمر طمقار اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي: )111/  1حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م :) (1)
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 اًمّمٌٞم٤من وأُمرهؿ سم٤مًمقوقء طمرضًم٤م قمٚمٞمٝمؿ ، ىمد سم٠من ذم شمٙمٚمٞمػ واؾمتدًمقا قمغم ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف:

، وم٠مسمٞمح هلؿ اعمس ًميورة اًمتٕمٚمؿ، ودومًٕم٤م ًمٚمحرج ي١مدي إمم شمرك طمٗمظ اًم٘مرآن وشمٕمٚمٛمف

طمٗمٔمف ذم هذا اًمًـ ًمٙمل  وهؿ سمح٤مضم٦م إمم  ٘م٦م قمٜمٝمؿ، وًم٘مّمقرهؿ قمـ طمد اًمتٙمٚمٞمػواعمِم

 يرؾمخ اعمحٗمقظ ذم أذه٤مَّنؿ .

، ٝم٤مرة يم٤مًم٤ٌمًمغحػ يمٚمف أو سمٕمْمف قمغم همػم ـم: أٟمف حيرم قمغم اًمّمٖمػم ُمس اعمّميناًم٘مقل اًمث٤م

 وي٠مصمؿ ُمـ ُمٙمٜمف ُمـ ذًمؽ ، وًمًٞم٤م يم٤من أو همػمه .

: سمٕمٛمقم ُمًتدًملم قمغم ذًمؽ واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م، : اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ىمقلىم٤ملوهبذا 

 .ّمٖمػم واًمٙمٌػمإدًم٦م اًمداًم٦م قمغم حتريؿ ُمس اعمّمحػ قمغم همػم ـمٝم٤مرة، وأَّن٤م قم٤مُم٦م ذم اًم

ٜمف ُمـ ذًمؽ عمِم٘م٦م احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ هذا احلٙمؿ ُمس اًمّمٖمػم ًمقطًم٤م ومٞمف ىمرآن وم٠مضم٤مزوا متٙمٞماؾمتثٜمك و

، وًميورة اًمتٕمٚمؿ قمغم أن يٛمًف ُمـ اعمحؾ اخل٤مزم ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمّمحٞمح ُمـ اًمٓمٝم٤مرة قمٚمٞمف

اعمذه٥م 
(2)

. 

ىم٤مل اًمٜمقوي: )هؾ جي٥م قمغم اًمقزم واعمٕمٚمؿ شمٙمٚمٞمػ اًمّمٌل اعمٛمٞمز اًمٓمٝم٤مرة حلٛمؾ اعمّمحػ 

اًمٚمذيـ ي٘مرأ ومٞمٝمام؟ ومٞمف وضمٝم٤من ُمِمٝمقران: أصحٝمام قمٜمد إصح٤مب ٓ جي٥م واًمٚمقح 

ًمٚمٛمِم٘م٦م(
(3)

. 

                                                                                                                                 

(، وَّن٤مي٦م 1/111(،وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل: )1/19(، واًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م: )1/174رد اعمحت٤مر: ) ( اٟمٔمر1)

 (.1/18وُمٖمٜمل اعمحت٤مج: ) (، 117/  1اعمحت٤مج:)

 (. 111/  1اٟمٔمر اإلٟمّم٤مف: )  (1)

 .118اًمتٌٞم٤من ص   (1)
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 وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

وذم ُمس اًمّمٌٞم٤من أًمقاطمٝمؿ اعمٙمتقب ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن وضمٝم٤من وىمٞمؾ روايت٤من ووضمف اًمرظمّم٦م ) 

(قمٛمقم احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ
(1)

. 

اًم٘مرآن وضمٝم٤من: أطمدمه٤م وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: )وذم ُمس صٌٞم٤من اًمٙمت٤مشمٞم٥م أًمقاطمٝمؿ اًمتل ومٞمٝم٤م 

اجلقاز.. واًمث٤مين: اعمٜمع(
(2)

. 

 ىم٤مل زيمري٤م إٟمّم٤مري ـ رْحف اهلل ـ :و

)وٓ يٛمٜمع صٌل ممٞمز ُمـ ُمس وْحؾ ُمّمحػ أو ًمقح يتٕمٚمؿ ُمٜمف حل٤مضم٦م شمٕمٚمٛمف وُمِم٘م٦م 

اؾمتٛمراره ُمتٓمٝمرا(
(3)

. 

، ٟمٔمرهؿ، وإًمٞمؽ ىمقهلؿ ًمتٕمرف دًمٞمٚمٝمؿ ووضمف ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م سم٤معمٜمع ُمٜمف تك اًمٕمٚمامءوموىمد أ

ًُّ  }اًمّمحٞمح أٟمف ٓ جيقز ُمس اعمّمحػ إٓ قمغم ـمٝم٤مرة : ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم : ) ىم٤مًمقا: َّٓ َٓ َيَٛم ُف إِ

ُروَن  أن ٓ  »وذم اًمٙمت٤مب اًمذي يمت٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٛمرو سمـ طمزم :  {اعمَُْٓمٝمَّ

ت اعمدارس ، وهق ىمقل إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ، وـمالب وـم٤مًم٤ٌم ش يٛمس اًم٘مرآن إٓ ـم٤مهر 

١موا قمغم يِمٛمٚمٝمؿ هذا احلٙمؿ ، وإذا يم٤مٟمقا صٖم٤مرا وم٢مَّنؿ يٕمٚمٛمقن هذا إدب ُمع اًم٘مرآن ًمٞمٜمِم

(وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن واطمؽماُمف
(4)

. 

                                                 

 (.181/  1) ذح اًمٕمٛمدة : (1)

 (.1/118اعمٖمٜمل: )  (1)

 (.1/118(، واٟمٔمر ىمقل اًمرُمكم ذم َّن٤مي٦م اعمحت٤مج: )1/11أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روو٦م اًمٓم٤مًم٥م: ) (1)

 (.19/  1) ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: (4)
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 وذم ومتقى أظمرى هلؿ:

إول آسمتدائل، ٘مقم سمتدريس اًمّمػ ٟم -ُمدرد اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -ٟمحـ اًم١ًمال:  )

، وذم درس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٘مقم وأقمامرهؿ ؾم٧م ؾمٜمقات، وسمٕمْمٝمؿ يٌٚمغ اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ قمٛمره

اًمٓمالب سمٛمس اعمّمحػ ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٔمري٦م ًمتٕمقيد اًمٓمالب وعمٕمروم٦م احلروف اهلج٤مئٞم٦م . ومٝمؾ 

، أم أٟمف جي٥م قمغم ُمـ سمٚمغ رس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمع سمداي٦م اًمدرسجي٥م إًمزاُمٝمؿ سم٤مًمقوقء ًمد

 .ٙمؿوم٘مط ؟ أرضمق شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم هذا ُمع ذيمر إدًم٦م قمغم ذًمؽ واهلل حيٗمٔماًم٤ًمسمٕم٦م 

، وُمـ د وم٢مٟمف ي١مُمر سم٤مًمقوقء عمس اعمّمحػ: ُمـ يم٤من ىمد سمٚمغ ؾمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ إوٓ اجلقاب

ٓ : » ٤ًمسمٕم٦م وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ ُمـ ُمس اعمّمحػ: ًم٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿيم٤من دون اًم

(ُمـ يمت٤مسم٦م أي٤مت ًمف قمغم ًمقح ُمـ أضمؾ اًمتٕمٚمٞمؿوٓ ُم٤مٟمع  نشيٛمس اًم٘مرآن إٓ ـم٤مهر 
(1)

. 

ُمٜمذ ٟمِم٠مهتؿ وُمـ  ًمٙمل يٕمت٤مدوا قمٚمٞمفطمثٝمؿ قمغم اًمتٓمٝمر إومم ٠من ٓ ظمالف سملم اجلٛمٞمع سمو

ويّمٌح هٞمئ٦م  ،إذا سمٚمٖمقااًمتٓمٝمر دائام سمداي٦م شمٚم٘مٞمٝمؿ ًمٙمت٤مب رهبؿ، وسم٤مًمت٤مزم يًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ 

 .راؾمخ٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ

ُمٕمٝمؿ ىمٚمٞمال، ٞمت٤ًمُمح ٚمأن ذم هذا ُمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ وم اعمحٗمظ:ى إب أو اعمٕمٚمؿ أو وًمٙمـ إذا رأ

ُمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٌٕمد ُمٙم٤مٟمف قمٜمٝمؿ، أو ذم اًمقوقء يم٤من أو واحلٗمظ،  درساًمٓؾمٞمام إذا ـم٤مل زُمـ 

 .هتؿ وُمٚمٚمٝمؿ ورسمام وىمٕمقا ذم اًمٙمذبٟمٗمر مم٤م ُيِمك ُمـ، ًمِمدة سمرد وٟمحق ذًمؽ

 ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم:

                                                 

 (.111/  14) (، واٟمٔمر جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز:18/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)
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وم٘مد رظمص ذم ذًمؽ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء أن يٛمًقا اًم٘مرآن سمال ووقء،  أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمٌٞم٤من) 

وىم٤مًمقا: َّٕنؿ همػم ُمٙمٚمٗملم، وم٘مد ُرومِع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م.وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: إن اًمّمٌٞم٤من ٓ 

يٛمًقن اعمّمحػ إٓ سمقوقء: ٕن هذا اطمؽمام ًمٚمٛمّمحػ، واطمؽمام اعمّمحػ واضم٥م قمغم 

أومْمؾ سمال ؿمؽ وأؾمٚمؿ، وإن مل  يمؾ أطمد.وًمٙمـ ٟمحـ ٟم٘مقل: إن أُمٙمـ أن يتقوئقا ومٝمق

(يٛمٙمـ ومال سم٠مس
(1)

. 

وم٠مٟم٤م أىمقل: سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمٖم٤مر يمام ي٘مقل اًمٕم٤مُم٦م: )أيمرب وضمٝمؽ وأرخ يديؽ( يٕمٜمل: : )وىم٤مل

 (.ُمرهؿ سم٤مًمقوقء ًمٙمـ ٓ شمِمدد قمٚمٞمٝمؿ

يٙمقن قمغم ـمٝم٤مرة قمٜمد ُمًف ًمٚمٛمّمحػ، وهق أومم ُمـ اًمتالُمٞمذ  جي٥م أن اعمٕمٚمؿ وأيْم٤م

اًمّمٖم٤مر 
(2)

.  

 .ـون من مس ادصحف ومحؾهوادجغر ادؿقز : متؽني الصغر عرش ثاينادطؾب ال

ىم٤مل اًمٜمقوي: )وُيٛمٜمع اعمجٜمقن واًمّمٌل اًمذي ٓ ُيٛمّٞمز ُمـ ْحؾ اعمّمحػ خم٤موم٦م ُمـ اٟمتٝم٤مك 

(زم وهمػمه ممـ يراه يتٕمرض حلٛمٚمفطمرُمتف، وهذا اعمٜمع واضم٥م قمغم اًمق
(3)

. 

ـ ُمـ ُمس اعمّمحػ وًمق شمقو٠م سمـ سم٤مز: )أُم٤م ُم٤م دون اًمًٌع ومال قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل اًمِمٞمخ  ُيٛمٙمَّ

ٕٟمف ٓ ووقء ًمف ًمٕمدم متٞمٞمزه(
(4)

. 

                                                 

 (.11/11ًم٘م٤مء اًم٤ٌمب اعمٗمتقح:) (1)

 (.191/  14اٟمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز:) (1)

 . 118اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن ص(1)

 (.111/  14جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز: ) (4)
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، دون ؾمـ اًمتٛمٞمٞمز وقمغم هذا ومٚمٞمتٜمٌف اًمقاًمديـ ُمـ ـمٚم٥م إطمْم٤مر اعمّمحػ ُمـ آـمٗم٤مل

ممـ هؿ ذم ؾمـ ٓ يٕمرومقن ٓ ؾمٞمام ، ـ اًمت٤ًمهؾ ذم عمًٝمؿ ًمٚمٛمّمحػ وْحٚمفويمذًمؽ ُم

ّمٖمػم ممًؽ سم٤معمّمحػ وهق  ٓسمس اًمد ٝمػم أٟمٗمًٝمؿ، سمؾ رسمام دمتٓمسم آؾمتٜمج٤مء وٓ ي٘مقُمقن

(حٗم٤مظٚم)ًم
(1)

 !: وإهؾ ٓ ي٤ٌمًمقن سمذًمؽأو ضمٚمس قمٚمٞمف أو وىمع ُمـ يده!، ورسمام قم٨ٌم سمف 

_وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل_
(2)

. 

 .حؼقبة أو صـدوقحائل كهل جيوز محل ادصحف بعرش:  الثالثادطؾب 

اظمتٚمٗمقا ذم ، ًمٖمػم اعمتٓمٝمرسمٕمد أن اشمٗمؼ أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم قمدم ُمس اعمّمحػ سم٤مًمٞمد ُم٤ٌمذة 

 .فإؿمٞم٤مء اعمٜمٗمّمٚم٦م قمٜم ْحٚمف قمـ ـمريؼ 

 ٘م٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ظمرضمٝم٤م اًم٘م٤ميضوم
(3)

، وهق ىمقل إوزاقمل: سم٠من 

 ذًمؽ حيرم وٓ جيقز إٓ قمغم ـمٝم٤مرة، ىم٤مًمقا: ٕٟمف ذم ُمٕمٜمك اعمس.

 :قمٜمٝمؿ وإًمٞمؽ سمٕمض اًمٜم٘مؾ

                                                 

)طمّٗم٤مظ ُمٗمرد واجلٛمع طمٗم٤مفم٤مت: طمٗم٤مفم٦م، ًم٤ٌمس أو ىمٓمٕم٦م ىمٓمٜمٞم٦م أو  ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة: ضم٤مء ذم (1)

 (.114/ 1إؾمٗمٜمجٞم٦م شمقوع ًمٚمٓمٗمؾ ًمتٚم٘مل اًمٌقل وٟمحقه وْح٤مي٦م ضمًٛمف وُمالسمًف ُمٜمف(، )

 ٜمف أو شمًتٌدًمف ىمرب اعمّمحػ.قمشمٜمٔمػ إم  إسمٜمٝم٤م وشمٜمزع احلٗم٤مظ  وٓ يٜمٌٖمل أسمدا أن (1)

(، وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح: 1/118: )وىمد ظمرج اًم٘م٤ميض رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أْحد سم٤معمٜمع( اعمٖمٜمل: ) ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م (1)

)وقمٜمف: اعمٜمع ُمـ ْحٚمف سمٕمالىمتف وشمّمٗمحف سمٙمٛمف، وظمرضمف اًم٘م٤ميض ُمٜمف إمم سم٘مٞم٦م احلقائؾ، ومل يٕمقل قمٚمٞمف ذم اعمٖمٜمل( 

 (.1/174اعمٌدع: ) 
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حيٛمؾ أطمد اعمّمحػ سمٕمالىمتف، وٓ قمغم وؾم٤مدة إٓ وهق ضم٤مء ذم ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: )وٓ 

ـم٤مهر(
(1)

. 

وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: )وُمٜمع ُمٜمف إوزاقمل و ُم٤مًمؽ و اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ُم٤مًمؽ: أطمًـ ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أٟمف 

ٓ حيٛمؾ اعمّمحػ سمٕمالىمتف وٓ ذم همالومف إٓ وهق ـم٤مهر وًمٞمس ذًمؽ ٕٟمف يدٟمًف وًمٙمـ 

ؾ اعمّمحػ ومٚمؿ جيز يمام ًمق ْحٚمف ُمع شمٕمٔمٞمام ًمٚم٘مرآن، واطمتجقا سم٠مٟمف ُمٙمٚمػ حمدث ىم٤مصد حلٛم

ُمًف(
(2)

. 

وضم٤مء ذم اإلومّم٤مح ًمٚمقزير اسمـ هٌػمة: )وأمجٕمقا قمغم أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمحدث ُمس اعمّمحػ، 

صمؿ اظمتٚمٗمقا ذم ْحٚمف سمٕمالىمتف، أو ذم همالومف، وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأْحد ذم إطمدى اًمروايتلم 

٤مجلقاز(قمٜمف: ٓ جيقز، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأْحد ذم اًمرواي٦م إظمرى سم
(3)

. 

ىم٤مل اًمٜمقوي: )حيرم قمغم اعمحدث ُمس اعمّمحػ وْحٚمف ؾمقاء ْحٚمف سمٕمالىمتف أو سمٖمػمه٤م ؾمقاء و

ُمس ٟمٗمس اًمٙمت٤مسم٦م أو احلقار أو اجلٚمد وحيرم ُمس اخلريٓم٦م واًمٖمالف واًمّمٜمدوق إذا يم٤من 

ومٞمٝمـ اعمّمحػ، هذا هق اعمذه٥م اعمخت٤مر، وىمٞمؾ: ٓ حترم هذه اًمثالصم٦م، وهق وٕمٞمػ(
(4)

. 

                                                 

 (.1/199اعمقـم٠م:)  (1)

(، 414/  1(، وومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م: )411/  ٤1مري ٓسمـ طمجر: )(، واٟمٔمر ومتح اًم1/118ٌاعمٖمٜمل: )  (1)

 .191 (، واعمتحػ ص7/18ققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م: ) واعمقؾم

 (.1/71اإلومّم٤مح: )  (1)

 .118اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن ص (4)
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سم٤معمّمحػ ومج٤مء   طم٤مُمؾ اعمّمحػ، ومٚمق أن ؿمخّم٤ًم ممًؽٓ جيقز ْحؾ : سمٕمْمٝمؿ سمؾ ىم٤مل

ؿمخص مل يٙمـ قمغم ـمٝم٤مرة ومحٛمؾ طم٤مُمؾ اعمّمحػ وم٢مٟمف حيرم قمٚمٞمف ذًمؽ، وسمٕمْمٝمؿ ومرق سملم 

إن يم٤من ي٘مّمد ْحؾ طم٤مُمؾ اعمّمحػ، ويم٤من اعمّمحػ شمٌٕم٤ًم ًمف، وم٠مضم٤مز هذا اًمٗمٕمؾ وسملم أن 

 حيٛمؾاسمٜمف ُمثاًل  يمٛمـ ضمٕمؾة، ّمحػ وًمٙمـ سمٓمري٘م٦م همػم ُم٤ٌمذيٙمقن ُم٘مّمقده ْحؾ اعم

ػم ضورة صمؿ ْحٚمف هق ُمـ هماعمّمحػ 
(1)

. 

 ؾ ًمٚمٛمّمحػ صٖمػمًا وْحٚمف آظمر يمٌػمواًمٌٕمض ومرق سملم اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم، وم٢مذا يم٤من احل٤مُم

: )إن ٟم٥ًم احلٛمؾ إًمٞمف سم٠من يم٤من احل٤مُمؾ ًمٚمٛمّمحػ قء وم٢مٟمف حيرم وإٓ ومال، ىم٤ملقمغم همػم وو

)وًمق ْحؾ طم٤مُمؾ اعمّمحػ مل حيرم ٕٟمف همػم طم٤مُمؾ ًمف صٖمػمًا وإٓ ومال( ورّده سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل: 

 قمروم٤ًم(.

 واشمٗمؼ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم قمدم ْحؾ اًمّمٜمدوق إن يم٤من سمداظمٚمف اعمّمحػ.

 

 

 

 

 

 

                                                 

(، وطمقار اًمنمواين 111/  1(، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج ًمٚمنمسمٞمٜمل: )1/171) ( اٟمٔمر َّن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم:1)

 (.111/  ٤ٌ1مدي: )واًمٕم
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 ىم٤مل اًمٜمقوي:

ًمٗمروق أُم٤م ْحؾ اًمّمٜمدوق وومٞمف اعمّمحػ وم٤مشمٗم٘مقا قمغم حتريٛمف ىم٤مل أسمق حمٛمد اجلقيٜمك ذم ا) 

ُمٙم٤من وأُم٤م إذا شمّمٗمح أوراىمف سمٕمقد ومٗمٞمف وضمٝم٤من ُمِمٝمقران  ممإويمذا حيرم حتريٙمف ُمـ ُمٙم٤من 

ٟمف همػم ُم٤ٌمذ ًمف ع اعمّمٜمػ وؾم٤مئر اًمٕمراىمٞملم جيقز ٕذم يمت٥م اخلراؾم٤مٟمٞملم أصحٝمام وسمف ىمٓم

ٟمف ْحؾ اًمقرىم٦م وهك سمٕمض ٤مين ٓ جيقز ورضمحف اخلراؾم٤مٟمٞمقن ٕوٓ طم٤مُمؾ واًمث

(اعمّمحػ
(1)

. 

وم٘م٤مل: )وًمٜم٤م: أٟمف همػم ُم٤مس ًمف ُمـ ْحؾ اعمّمحػ سمقاؾمٓم٦م، رد اسمـ ىمداُم٦م قمغم اعم٤مٟمٕملم ىمد و

ومٚمؿ يتٜم٤موًمف اًمٜمٝمل، وىمٞم٤مؾمٝمؿ وم٤مؾمد: وم٢من اًمٕمٚم٦م ذم إصؾ ُمًف وهق همػم ُمقضمقد ذم اًمٗمرع، 

واحلٛمؾ ٓ أصمر ًمف ومال يّمح اًمتٕمٚمٞمؾ سمف، وقمغم هذا ًمق ْحٚمف سمٕمالىم٦م أو سمح٤مئؾ سمٞمٜمف وسملم مم٤م ٓ 

جيقز ووضمف اعمذهٌلم ُم٤م شم٘مدم( يتٌٕمف ذم اًمٌٞمع ضم٤مز عم٤م ذيمرٟم٤م، وقمٜمدهؿ ٓ
(2)

. 

ويرى ؿمٞمخ اإلؾمالم ضمقاز ْحؾ اعمّمحػ ُمـ وراء طم٤مئؾ وًمق يم٤من اعمالسمس اًمتل قمٚمٞمف 

 يم٤مًمٙمؿ.

ؿمٞمخ اإلؾمالم: )قمـ اإلٟم٤ًمن إذا يم٤من قمغم همػم ـمٝمر وْحؾ اعمّمحػ سم٠ميمامُمف ًمٞم٘مرأ سمف  ؾؾمئ

 .ويرومٕمف ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من هؾ يٙمره ذًمؽ ؟

(وم٠مضم٤مب: وأُم٤م إذا ْحؾ اإلٟم٤ًمن اعمّمحػ سمٙمٛمف ومال سم٠مس، وًمٙمـ ٓ يٛمًف سمٞمديف 
(3)

. 

                                                 

 (.18/  1اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب: ) (1)

 (.1/118اعمٖمٜمل: )  (1)

 (. 117/  11جمٛمقع اًمٗمت٤موى: )(1)
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 وؾمئؾ قمٛمـ ُمٕمف ُمّمحػ وهق قمغم همػم ـمٝم٤مرة يمٞمػ حيٛمٚمف؟ 

وم٠مضم٤مب: وُمـ يم٤من ُمٕمف ُمّمحػ ومٚمف أن حيٛمٚمف سملم ىمامؿمف وذم ظمرضمف وْحٚمف ؾمقاء يم٤من ذًمؽ  

واهلل أقمٚمؿ(اًم٘مامش ًمرضمؾ أو اُمرأة أو صٌل، وإن يم٤من اًم٘مامش ومقىمف أو حتتف. 
(1)

. 

: )واًمٕمالىم٦م وإن اشمّمٚم٧م سمف ومٚمٞم٧ًم ُمٜمف، إٟمام يراد ًمتٕمٚمٞم٘مف وهق ُم٘مّمقد زائد قمغم ىم٤ملو

ُم٘مّمقد اعمّمحػ، سمخالف اجلٚمد وم٢مٟمف يراد حلٗمظ ورق اعمّمحػ وصقٟمف(
(2)

. 

 وهبذا أومتك اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:

وسمذًمؽ ىم٤مل احلٜم٤مسمٚم٦م ٗمل ومتقى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: )..وجيقز ْحٚمف سمٕمالىمتف: ٕٟمف ًمٞمس سمٛمس، وم

وأسمق طمٜمٞمٗم٦م واحلًـ اًمٌٍمي ومج٤مقم٦م(
(3)

. 

: )ُمٕمٚمقم أن اعمّمحػ ىم٤مل ومٞمف اًمٕمٚمامء: إذا يم٤من ذم  _رْحف اهلل_ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ْحٞمد و

اًمٙمٞمس ُمٖمٚمػ جيقز ُمًف، ومٚمق يم٤من ُمٕمؽ ُمّمحػ ويم٤من ذم سم٘مِم٦م: ضم٤مز ًمؽ ُمًف ٕٟمؽ متس 

اًمٌ٘مِم٦م
(4)

مل متس اعمّمحػ، وم٤معمّمحػ داظمؾ..( 
(5)

. 

                                                 

 (.117/  11اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: ) (1)

 .81ذح اًمٕمٛمدة ص (1)

 (.111/  4ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)

إمم قمٝمد ىمري٥م يًتٕمٛمٚمقَّن٤م اًمٌ٘مِم٦م: يمٞمس ُمـ اًم٘مامش يقوع ومٞمف اعمّمحػ ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف، ويم٤مٟمقا  (4)

ًمٚمٛمّمحػ، مم٤م يدل قمغم ُمدى قمٜم٤ميتٝمؿ سم٤معمّمحػ وطمرصٝمؿ قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف، ومٝمل متٜمع قمـ اعمّمحػ اًمٖم٤ٌمر 

 وأيدي إـمٗم٤مل واحلنمات وهمػم ذًمؽ، وشمٓمٞمؾ ومؽمة سم٘م٤مء اعمّمحػ.

 911اًمٗمت٤موى واًمدروس ذم اعمًجد احلرام ص (1)
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اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز: )..وسمذًمؽ يٕمٚمؿ أٟمف ٓ جيقز ُمس اعمّمحػ ًمٚمٛمًٚمؿ إٓ قمغم ـمٝم٤مرة ُمـ  ىم٤ملو

 احلدث إيمؼم وإصٖمر، وهٙمذا ٟم٘مٚمف ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من، إذا يم٤من اًمٜم٤مىمؾ قمغم همػم ـمٝم٤مرة.

ًمٙمـ إذا يم٤من ُمًف أو ٟم٘مٚمف سمقاؾمٓم٦م، يم٠من ي٠مظمذه ذم ًمٗم٤موم٦م أو ذم ضمراسمف، أو سمٕمالىمتف ومال سم٠مس، 

ذة وهق قمغم همػم ـمٝم٤مرة ومال جيقز قمغم اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ أُم٤م أن يٛمًف ُم٤ٌم

اًمٕمٚمؿ: عم٤م شم٘مدم..(
(1)

. 

 أيْم٤م:ؾمئؾ و

قمٜمد  ًمؽمشمٞم٥م وشمٖمٞمػم ُمٙم٤مٟمف ي٘مقل اًم٤ًمئؾ: إذا عم٧ًم اعمّمحػ اًمنميػ سمدون ووقء،)

 (.احل٤مضم٦م ًمذًمؽ، ومٝمؾ قمكمَّ إصمؿ

دقم٧م احل٤مضم٦م، يٚمٛمس ُمـ وراء طم٤مئؾ، يرومٕمف اإلٟم٤ًمن ُمـ وراء طم٤مئؾ، جيٕمؾ  وم٠مضم٤مب:) إذا

٤م إذا يم٤من ومٞمف يمٞمس  ذم يده ُمٜمدياًل أو ومقـم٦م أو ٟمحق ذًمؽ، ويرومٕمف إذا يم٤من ًمٞمس ومٞمف همالف، أُمَّ

ومػمومع سمٙمٞمًف، ًمٙمـ إذا يم٤من ًمٞمس ذم يمٞمس، وم٤مًمرضمؾ أو اعمرأة، يرومع اعمّمحػ ُمـ ُمٙم٤من إمم 

(ُمٙم٤من ُمـ وراء طم٤مئؾ
(2)

. 

وىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمرؿمٞمد: )ومل ئمٝمر زم وضمف اًم٘مقل سمٛمٜمع اعمحدث ُمـ ْحؾ اعمّمحػ 

سمقاؾمٓم٦م، ٓ ؾمٞمام ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر يمقن اعمٜمع ُمـ ُمس اعمّمحػ شمٕمٌدي٤ًم، وُم٤م هذا 

                                                 

 (. 181/  4) جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز:(1)

(، 17/118اعمٗمتقح ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم:) ًم٘م٤مء اًم٤ٌمب (، واٟمٔمر11/181درب ٓسمـ سم٤مز: ) ومت٤موى ٟمقر قمغم اًم (1)

 (.1/111)  شمًٝمٞمؾ اإلعم٤مم سمٗم٘مف إطم٤مدي٨م ُمـ سمٚمقغ اعمرام ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان:و
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ؾمٌٞمٚمف ي٘متٍم ومٞمف قمغم ُمقرد اًمٜمص، وهق اعمس اعم٤ٌمذ.. وم٠مُم٤م احلٛمؾ سمقاؾمٓم٦م ومٚمٞمس سمٛمس، 

ٜمص اعم٤مٟمع ُمـ اعمس(ومال يٙمقن داظماًل ذم ُمقرد اًم
(1)

. 

وم٢مذا يم٤من يمثػم ُمٜمٝمؿ  شمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمامء ًمٚمٛمّمحػ، ذم سمٞم٤من  ٟم٤مهذه اعم٠ًمًم٦م يٗمٞمدذم وظمالف اًمٕمٚمامء 

حيرم ْحؾ اعمّمحػ سمقاؾمٓم٦م، وسمٕمْمٝمؿ حيرم ُمس اًمّمٜمدوق أو احل٘مٞم٦ٌم اًمتل ومٞمٝم٤م ُمّمحػ: 

عمًٚمؿ أن يٜمزضمر قمام هق أيمؼم ُمٜمٝم٤م، ا قمغم ومٛمـ سم٤مب أومم أن ٓ يٛمس سم٤مًمٞمد ُم٤ٌمذة، يمام جي٥م

إذا مل يٙمـ  ُمٓمٚمقب واشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت واخلروج ُمـ ظمالف اًمٕمٚمامءواؾمع، وسم٤مب آطمتٞم٤مط 

 ُمٚمح٦م: يم٢مسمٕم٤مد اعمّمحػ قمام ٓ يٚمٞمؼ سمف.صمٛم٦م ضورة وطم٤مضم٦م 

 اعمٓمٚم٥م أِت:ذم شمٕمٔمٞمؿ اعمّمحػ  ومم٤م يزيدك شمقوٞمح٤م ذم ُمدى طمرص  اًمٕمٚمامء

 

 .الؽرد الذي عؾقه ادصحف أو محؾهمس عرش:  الرابعادطؾب 

أُم٤م ُمس  ،اًمِم٤مومٕمٞم٦م أهمٚم٥ماعم٤مًمٙمٞم٦م و : ومال جيقز قمٜمدأُم٤م ْحؾ اًمٙمرد وقمٚمٞمف اعمّمحػ

ويرى احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ضمقاز ُمس مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،   طمرُمفومج٤مئز قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م و اًمٙمرد :

 ْحٚمف ذم طمؼ اعمٛمٜمقع ُمـ ُمس اعمّمحػ.اًمٙمرد و

 

 

 

                                                 

 .187اعمتحػ ص (1)
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 :سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ىم٤مل ذم 

 ّرم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمس يمرؾمٞمف وهق قمٚمٞمف وُمٜمٝم٤م اًمٙمرؾمك اًمذى ووع اعمّمحػ ومقىمف وىمد طم)

(يٛمٜمع ْحٚمف سم٤مًمٙمرؾمك ٓ ُمس اًمٙمرؾمك وُمذهٌٜم٤م
(1)

. 

 ىم٤مل اًمدؾمقىمل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم: و 

وىمد طمرم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمس يمرؾمٞمف وهق قمٚمٞمف وُمذهٌٜم٤م وؾمط وهق ُمٜمع ْحٚمف سم٤مًمٙمرد ٓ ُمس ) 

(اًمِم٤مومٕمٞم٦م وٓ ضمقاز ُمس اًمٙمرد وْحٚمف سمف يمام ي٘مقل احلٜمٗمٞم٦ماًمٙمرد يمام ي٘مقل 
(2)

. 

٥م اًمتل شمقوع قمٚمٞمٝم٤م ًمدواًمٞما ويمذًمؽ ،ّمٜمدوق اًمذي ووع سمداظمٚمف ُمّمحػاًم وطمتك 

ْحؾ  وىمد ُمر سمٜم٤م أن  سمٕمْمٝمؿ حيرم عمًٝم٤م ًمٖمػم اعمتٓمٝمر إن يم٤من ومٞمٝم٤م اعمّمحػ، اعمّم٤مطمػ،

ىمقٓ اًمتحريؿ يٙم٤مد يٙمقن  :أو حتريٙمف أو عمًف _ّمحػيم٤من سمداظمٚمف ُمإذا  _اًمّمٜمدوق 

 .واطمدا قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أضمؾ اًمدراؾم٦م إٓ عمس اجلدار اًمذي يمت٥م قمٚمٞمف رء  وسمٕمْمٝمؿ طمرم 

وم٘مط س اعمح٤مذي ًمٚم٘مرآنومٛمٜمع ُمـ ُم ا واًمٙمت٤مسم٦م ىمٚمٞمٚم٦ميمٌػم إٓ إذا يم٤من اجلدار ، قمغم ـمٝم٤مرة
(3)

. 

                                                 

 (114/  1) سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ: (1)

 (.411/  1) طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم: (1)

 (.48/  1( واًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م:)117/ 1( واًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم: )181/ 1(اٟمٔمر َّن٤مي٦م اعمحت٤مج :)1)
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 .عرش: حؽم كتابة غر ادتطفر لؾؼرآن عذ ورقة أو شبورة أو لوحة امسادطؾب اخل

ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م: وٓ حترم يمت٤مسم٦م آي٦م قمغم ورىم٦م، ٕن اعمحرم هق ُمس اعمٙمتقب سم٤مًمٞمد، أُم٤م اًم٘مٚمؿ ومٝمق 

واؾمٓم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م، يم٤مًمثقب اعمٜمٗمّمؾ اًمذي يٛمس سمف اًم٘مرآن: ٕن اعمٗمتك سمف ضمقاز ُمس 

 اعمّمحػ سمٖمالف ُمٜمٗمّمؾ أو سمٍُمة
(1)

. 

اسمـ قمثٞمٛملم ـ رْحف اهلل ـ : )وفم٤مهر يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء رْحٝمؿ اهلل: أٟمف ٓ جيقز ُمس اًمِمٞمخ ىم٤مل 

اًمث٤مسمت٦م سمال ووقء إذا يمت٧ٌم ومٞمٝم٤م آي٦م، ًمٙمـ جيقز أن شمٙمت٥م اًم٘مرآن سمال ووقء ُم٤م مل ش اًمًٌقرة»

متًٝم٤م(
(2)

 . 

 

               

  

                                                 

 (.191/ 1اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف: ) (1)

 (.1/117اًمنمح اعمٛمتع: )  (1)
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 .يف ادصحف الؼراءة السادس: آداب ادبحث 

 .أن يؼرأ فقه وٓ هيجره إول:  ادطؾب

 ادطؾب الثاين: من أعظم أشباب حمبة اهلل واهلداية قراءة الؼرآن الؽريم.

 .حؽم وضع ادصحف يف البقت بدون قراءة فقهالثالث: ادطؾب 

 .ٓ جيوز أخذ ادصحف من ادسجدالرابع: ادطؾب 

 إعارة ادصحف من ادسجد.حؽم ادطؾب اخلامس: 

 جيوز حتجر ادصحف وختصقصه لشخص يؼرأ فقه وحده.ادطؾب السادس: ٓ 

 .؟مالؽههل جيوز الؼراءة بادصحف دون إذن ادطؾب السابع:  

 .: عدم تـاوله بالقد القرسىثامنادطؾب ال

 ادطؾب التاشع :ٓ يؼرأ من ادصحف وهو مضطجع.

 ادطؾب العاذ: ٓ يـشغل عن ادصحف أثـاء قراءته حتى يػرغ من الؼراءة.

 .: ٓ يسك ادصحف مـشوراادي عرشادطؾب احل

 ادطؾب الثاين عرش: قؾب ادصحف عذ إرض وهو مـشور.

 .صبع بالبصاق عـد تؼؾقب أوراق ادصحف: حؽم بّل اإلثالث عرشادطؾب ال

 ادطؾب الرابع عرش: ضريؼة اشتؼبال ادصحف.

 جاكبقه. طؾب اخلامس عرش: مسك ادصحف من أحداد

 ادصحف. كقػقة تؼؾقب أوراقادطؾب السادس عرش: 

 ادطؾب السابع عرش: غسل القد قبل قراءة ادصحف إذا كاكت متسخة.
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 ادطؾب الثامن عرش: ٓ يـظف أشـاكه أو يعبث بلكػه.

 ادطؾب التاشع عرش: البعد عن ادصحف أثـاء البصق.

 ادطؾب العرشون: ٓ يؼل أدبه وهو حيؿل ادصحف.

 حلادي العرشون: ٓ يؿسك صقئا بقده إذا كان متـاوٓ لؾؿصحف.ادطؾب ا

 ادطؾب الثاين والعرشون: ٓ يؼرأ من ادصحف وهو عاري اجلسد.

 ادطؾب الثالث والعرشون: إدب يف إعادة ادصحف إىل مؽاكه بني ادصاحف. 

يضعه إذا وضع ادصحف عذ الطاولة؛ فؾقضعه هبدوء ٓ أن ادطؾب الرابع والعرشون: 

 وصدة. بجػاء

 ادطؾب اخلامس والعرشون: ٓ يدفع ادصحف عذ الطاولة لقوصؾه إىل صاحبه.
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 .أن يؼرأ فقه وٓ هيجره إول:  ادطؾب

ٓ دمٕمٚمقا سمٞمقشمٙمؿ  : )قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

 رواه ُمًٚمؿ . (ُم٘م٤مسمر إن اًمِمٞمٓم٤من يٜمٗمر ُمـ اًمٌٞم٧م اًمذي شم٘مرأ ومٞمف ؾمقرة اًمٌ٘مرة

ُمثؾ اًمٌٞم٧م اًمذي يذيمر ومٞمف واًمٌٞم٧م اًمذي ٓ يذيمر اهلل ومٞمف ُمثؾ  وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )

 رواه ُمًٚمؿ.(احلل واعمٞم٧م 

 ر إي٤مم شمٚمق إي٤مم سمحٞم٨م متوهيجر ذم اًمٌٞم٧م، ٜمٌٖمل أسمدا أن هتٛمؾ شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ال يوم

سم٠مُمقر  ٜمفؽ ٟٓمِمٖم٤مل أهؾ اًمٌٞم٧م قم، وذًم٤مؿمٞمئ  ومل   ي٘مرأ ومٞمفٗمتح، ٤مطمػ ذم اًمٌٞم٧م مل شمواعمّم

واعمح٤مدصم٤مت..  اعم٤ٌمري٤مت واًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت واعم٘م٤مـمع اًمًٞمئ٦م وشمْمٞمٞمٕمٝمؿ ًمألوىم٤مت ذم ُمت٤مسمٕم٦م ٦مشم٤مومٝم

 ومٝمذا ُمـ اهلجر اًمذي ىمد شمٙمقن قم٤مىمٌتف وظمٞمٛم٦م قمغم أهٚمف.

وهق مل ي٘مرأ  ن: )سمٕمض اًمٜم٤مس يٛمر قمٚمٞمف ؾمٜمت٤م_ اهلل رْحف _ًمٚمِمٞمخ اسمـ ْحٞمد ورد ؾم١مال وىمد

 .ُمـ اًم٘مرآن طمروم٤ًم واطمدًا، سم٥ًٌم اعمِم٤مهمؾ وإقمامل، ومام طمٙمٛمف؟

اهلل  !هذا خمٓمئ وجمرم، أظمِمك أن اًم٘مرآن ُي٤مصٛمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومام طمجتف؟): ومٙم٤من ضمقاسمف

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٓم٤مك اًم٘مرآن وشمٗمْمؾ قمٚمٞمؽ سمٛمٕمروم٦م اًم٘مرآن وشمالوة اًم٘مرآن، وٟمًٞم٧م اًم٘مرآن 

ذم وىم٧م ومراهمؽ ذم سمٕمض  تٕم٤مهدهشميٜمٌٖمل أن ي٘مرأ اًم٘مرآن، وأن  !ٌٖملُمٝمٛماًل ًمف، ومٝمذا ٓ يٜم

إطمٞم٤من، أُم٤م يمقٟمؽ هتجره ؾمٜمتلم، ومٝمذ ٓ يٜمٌٖمل قمغم يمؾ طم٤مل، واضمٕمٚمف ُمـ مجٚم٦م ُمِم٤مهمٚمؽ، 

اضمٕمٚمف ذم سمرٟم٤مجمؽ ُمـ مجٚم٦م ُمِم٤مهمٚمؽ، ويمذًمؽ هجرت اًمتالوة ومٝمذا ي١مدي إمم هجران 
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وم٤محل٤مصؾ: ٓ يٜمٌٖمل أن  ُمٕم٤مٟمٞمف أيْم٤ًم وأواُمره وٟمقاهٞمف، أو سمٕمض أواُمره أو سمٕمض ٟمقاهٞمف.

ىمراءة اًم٘مرآن هذه اعمدة اًمٓمقيٚم٦م( شمؽمك
(1)

. 

 : _رْحف اهلل _ـمرموىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح إ

اعمراد هبجر اًمٌمء شمريمف واًمّمدود قمٜمف وهجر اًم٘مرآن يِمٛمؾ شمرك شمالوشمف وشمرك اًمٕمٛمؾ )

إًمٞمف وشمرك شم٘مديره واطمؽماُمف وشمرك آؾمتِمٗم٤مء سمف وقمدم  سم٠مطمٙم٤مُمف وشمرك احلٙمؿ سمف واًمتح٤ميمؿ

(آٟمتٗم٤مع سمف، واًمٚمٖمق طم٤مًم٦م ؾمامقمف، واإلقمراض قمـ اؾمتامقمف
(2)

. 

 وىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ:

وم٤مًم٘مرآن واضم٥م آقمتٜم٤مء سمف وآهتامم سمف طمٗمٔم٤ًم ودراؾم٦م، وحيرم هجره، واًمقاضم٥م قمغم )

 قمز وضمؾ ورْحتف، وأقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ اًمتل أٟمٕمؿ اًمٕم٤ٌمد أن ي٘مٌٚمقا قمغم هذا اًم٘مرآن: ٕٟمف ُم٠مدسم٦م اهلل

قمج٤مئٌف، وٓ ُيٚمؼ قمغم  يمالُمف قمز وضمؾ، واًم٘مرآن ٓشمٜم٘ميض فاهلل هب٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مرأ يمت٤مسم٤ًم ومٞم

يمثرة اًمرد، وجي٥م شمدسمر اًم٘مرآن واًمٜمٔمر ذم ذًمؽ واًمًٕمل ومٞمف، وجي٥م احلذر أؿمد احلذر ُمـ يمؾ 

ُم٤م جيٕمؾ اًم٘مٚم٥م ٓ ي٠مٟمس سمٙمالم اهلل قمز وضمؾ، ويمٌؾ طمًٞم٥م ٟمٗمًف، وًم٘م٤مء اهلل قمز وضمؾ ىم٤مدم: 

ٓت هللَِّٱ َأضَمَؾ  وَم٢مِنَّ  هللَِّٱ ًمَِ٘مآءَ  ضُمقاْ ))َُمـ يَم٤مَن َير ِٛمٞمعُ ٱ َوُهقَ  َٕ ًَّ ، وصغم 1( اًمٕمٜمٙمٌقت: ًمَٕمٚمِٞمؿُ ٱ ًم

اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف أمجٕملم(
(3)

. 

 .ومٛمـ اطمؽمام اعمّمحػ وشمٕمٔمٞمٛمف اًم٘مراءة ومٞمف، واخت٤مذ ورد يقُمل ًمتالوشمف

                                                 

 .899سمـ ْحٞمد رْحف اهلل صاًمٗمت٤موى واًمدروس ذم اعمًجد احلرام ًمًامطم٦م اًمِمٞمخ ا (1)

 .74إؾمئٚم٦م وإضمقسم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة ص (1)

 (.114ـ  7/111حم٤مضات ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح آل ؿمٞمخ: )  (1)
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ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: )وُمـ طمرُمتف أٓ ُيكم يقُم٤ًم ُمـ أي٤مُمف ُمـ اًمٜمٔمر ذم اعمّمحػ ُمرة، ويم٤من أسمق 

أٟمٔمر يمؾ يقم ذم قمٝمد ريب( ُمقؾمك ي٘مقل: إين ٕؾمتحٞمل أٓ
(1)

. 

أٟمف ي٘ميض طمؼ اعمّمحػ، ٕن اعمّمحػ ..وىم٤مل ذم أصمٜم٤مء سمٞم٤مٟمف ًمٗم٤مئدة اًم٘مراءة ذم اعمّمحػ: )

مل يتخذ ًمٞمٝمٛمؾ(
(2)

. 

 وىم٤مل:

ُمتف أن يٗمتتحف يمٚمام ظمتٛمف طمتك ٓ يٙمقن يمٝمٞمئ٦م اعمٝمجقر، وًمذًمؽ يم٤من رؾمقل اهلل روُمـ طم) 

ي٘مرأ ُمـ أول اًم٘مرآن ىمدر مخس آي٤مت، ًمئال يٙمقن ذم هٞمئ٦م َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ إذا ظمتؿ 

(اعمٝمجقر
(3)

. 

وىم٤مل اسمـ اجلقزي: )ويٜمٌٖمل عمـ يم٤من قمٜمده ُمّمحػ، أن ي٘مرأ ومٞمف يمؾ يقم آي٤مت يًػمة ًمئال 

يٙمقن ُمٝمجقرًا(
(4)

. 

ٕمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد، ىم٤مل: )يم٤من ظُمُٚمُؼ إوًملم اًمٜمٔمر ذم وأصم٤مر قمـ اًمًٚمػ ذم ذًمؽ يمثػمة، وم

 اعمّم٤مطمػ(.

أطم٥م أن ي٠مِت قمكم يقم وًمٞمٚم٦م إٓ أٟمٔمر ذم يمالم اهلل( يٕمٜمل:  ٤موىم٤مل قمثامن ريض اهلل قمٜمف: )ُم

 اًم٘مراءة ذم اعمّمحػ.

                                                 

 (.1/11اجل٤مُمع: ) (1)

 .181اًمتذيم٤مر ص (1)

 (.11/  1) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل: (1)

 ( 1/119) أداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح :(4)
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 وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: )أديٛمقا اًمٜمٔمر ذم اعمّم٤مطمػ(.

 وىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: )إذا رضمع أطمديمؿ ُمـ ؾمقىمف ومٚمٞمٜمنم اعمّمحػ ومٚمٞم٘مرأ(.

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: اٟمتٝمٞم٧م إًمٞمف، أي: قمٌد  وقمـ إقمٛمش قمـ ظمٞمثٛم٦م قمـ

اهلل سمـ قمٛمرو ـ وهق يٜمٔمر ذم اعمّمحػ، ىم٤مل: ىمٚم٧م: أي رء شم٘مرأ ذم اعمّمحػ؟ ىم٤مل: طمزيب 

 قم سمف اًمٚمٞمٚم٦م(.اًمذي أىم

يم٤من قمٌد اًمرْحـ سمـ أيب ًمٞمغم إذا صغم اًمّمٌح ىمرأ ذم اعمّمحػ طمتك شمٓمٚمع )قمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل: و 

 .(يٗمٕمٚمفاًمِمٛمس، ويم٤من صم٤مسم٧م 

 .(شم٘مرأ سمٕمد اًمٗمجر طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس: )وضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أَّن٤م 

ٓ شمت٘مرب  ؽوقمـ ظم٤ٌمب سمـ إرت ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: )إن اؾمتٓمٕم٧م أن شمت٘مرب إمم اهلل وم٢مٟم

إًمٞمف سمٌمء أطم٥م إًمٞمف ُمـ يمالُمف(
(1)

. 

ىم٤مل اسمـ يمثػم: )ومٝمذه أصم٤مر شمدل قمغم أن هذا أُمر ُمٓمٚمقب: ًمئاّل ُيَٕمٓمََّؾ اعمّمحػ ومال ي٘مرأ 

ُمٜمف، وًمٕمٚمف ىمد ي٘مع ًمٌٕمض احلٗمٔم٦م ٟمًٞم٤من ومٞمًتذيمر ُمٜمف، أو حتريػ يمٚمٛم٦م أو آي٦م، أو شم٘مديؿ أو 

 شم٠مظمػم، وم٤مٓؾمتث٤ٌمت أومم، واًمرضمقع إمم اعمّمحػ أصم٧ٌم ُمـ أومقاه اًمرضم٤مل(
(2)

. 

                                                 

(، واًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م 117/  1(، واًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ اإلُم٤مم أْحد:)11/111ؿمٞم٦ٌم:)( ُمّمٜمػ اسمـ أيب 1)

(، وذح أصقل 141/ 1( ، واإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ سمٓم٦م: )171/  1(، واًمنميٕم٦م ًممضمري:)171/  1ًمٚمدارُمل:)

 (.141/  1اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمالًمٙم٤مئل: )

 .117ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ٓسمـ يمثػم ص (1)
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ويم٤من أسمق قمٌد ، حػ ٓؿمتٖم٤مل طم٤مؾم٦م اًمٌٍم سم٤مًمٕم٤ٌمدةوشمًـ اًم٘مراءة ذم اعمّموىم٤مل اًمٌٝمقِت: ) 

اهلل ٓ يٙم٤مد يؽمك اًم٘مراءة ومٞمف يمؾ يقم ؾمٌٕم٤م و يًـ اخلتؿ يمؾ أؾمٌقع ُمرة(
(1)

. 

 ب:ذاء إًم٤ٌمب ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداهم ذمو

واحل٤مومظ أسمق ُمقؾمك واسمـ ُمٗمٚمح ذم  ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ ُمٜمٝمؿ أضمري )

أداب واحلج٤موي ذم إىمٜم٤مقمف وذح ُمٜمٔمٛمقُم٦م أداب وهمػمهؿ ًم٘مراءة اًم٘مرآن آداسم٤م ، ُمٜمٝم٤م 

..(، واًمٌٙم٤مء وم٢من مل يٙمـ وم٤مًمت٤ٌميمل  إدُم٤من شمالوشمف
(2)

 . 

 : وهل يمثػمةذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ : وُمـ وص٤مي٤م اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز 

)وأطم٨م ٟمٗمز وإي٤ميمؿ قمغم شمالوة يمت٤مب اهلل ٓ شمؽميمقا اًم٘مرآن وًمق ذم اًمِمٝمر ُمرة شم٘مرؤه يمٚمف أو 

ُمرشملم أو أرسمٕم٦م أو قمنم ُمرات وهذا أدٟمك ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٙمامل أن شم٘مرأه يمؾ صمالصم٦م أي٤مم هذا 

أومْمؾ ُم٤م يٙمقن وإن رأي٧م أٟمف ٓ يتٞمن ًمؽ إٓ ذم إؾمٌقع ُمرة أو يمؾ قمنمة أي٤مم ُمرة أو ذم 

قملم ُمرة أو ذم صمالصم٦م أؾم٤مسمٞمع ُمرة أو ذم اًمِمٝمر ُمرة اعمٝمؿ ٓ هتجر اًم٘مرآن ٕٟمف يمالم اهلل إؾمٌق

 (.1قمز وضمؾ وٓ يزيدك إٓ ٟمقرا ذم اًم٘مٚم٥م وسمّمػمة ذم اًمٕمٚمؿ واهلل اعمقومؼ()

 

                                                 

 (.91/  1) ُمٜمتٝمك اإلرادات: ذح (1)

 (.118/  1) همذاء إًم٤ٌمب ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب: (1)

  (.1/111(  ذح ري٤مض اًمّم٤محللم: ) 1)
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 .الؽريم من أعظم أشباب حمبة اهلل واهلداية قراءة الؼرآنالثاين: ادطؾب 

ٟمف ُمـ أقمٔمؿ ٤مي٦م اًمًٚمػ سم٘مراءة اًم٘مرآن  اًمٙمريؿ ، وأًم٘مد ُمر سمٜم٤م ذم اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ ُمدى قمٜم

 ُمـ طمٞم٤مهتؿ وأؿمٖم٤مهلؿ. أقمامهلؿ وضمزء ٓ يتجزأ

 آرشم٤ٌمط سمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وشمالوشمف دائام ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتل  هٙمذا ٟمٕمٚمؿ أنو

ٕمٚم٧م حم٦ٌم اهلل ُمتٛمٙمٜم٦م ذم وضماًمًٚمػ ذم ىمٛم٦م اإليامن واًمٞم٘ملم واًمث٤ٌمت واًمًٕم٤مدة،  ٧مضمٕمٚم

 ىمٚمقهبؿ. 

وىمٚم٦م ي٘ملم  أهؾ هذا اًمٕمٍم ذم وٕمػ إيامن،ُمـ  ايمثػماًمذي ضمٕمؾ هق  اًمٌٕمد قمـ يمت٤مب اهللو

ُمـ أؾم٤ٌمب اؾمتٞمالء اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ واؾمتحٙم٤مم ، ومٝمق ؾم٤موس وؿمٌٝم٤متووواوٓمراب 

تٓمٞمٕمقا اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م، وم٤مٓرشم٤ٌمط سمٙمت٤مب اهلل طمتك مل يً ٕم٤ميص ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ،اًمِمٝمقات واعم

  اًمتخٚمص ُمـ أه اًمِمٝمقات وإوٕم٤مف ُم٤مدهت٤م.أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اعمٕمٞمٜم٦م قمغم ُمـ 

ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد: )مل ٟمجد ؿمٞمئ٤ًم أرق هلذه اًم٘مٚمقب وٓ أؿمد اؾمتجالسم٤ًم ًمٚمحؼ ُمـ ىمراءة و

 اًم٘مرآن عمـ شمدسمره(.

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: )..وم٢من ىمراءة اًم٘مرآن قمغم اًمقضمف اعم٠مُمقر سمف شمقرث اًم٘مٚم٥م اإليامن اًمٕمٔمٞمؿ 

وٟمٜمزل ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م هق ؿمٗم٤مء ورْح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم }وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ٞمٜم٤م وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وؿمٗم٤مءوشمزيده ي٘م

 {هذا سمٞم٤من ًمٚمٜم٤مس وهدى وُمققمٔم٦م ًمٚمٛمت٘ملم  }: وىم٤مل شمٕم٤ممم {اًمٔم٤معملم إٓ ظم٤ًمرا وٓ يزيد 

وهؿ  وم٠مُم٤م اًمذيـ آُمٜمقا ومزادهتؿ إيامٟم٤م }: وىم٤مل شمٕم٤ممم {هدى ًمٚمٛمت٘ملم  }ٕم٤ممم وىم٤مل شم

({يًتٌنمون 
(1)

. 

                                                 

 (. 7/181جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)
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 وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:

واًمٞم٘ملم وٓ ؾمٌٞمؾ إمم طمّمقل اإليامن واًمٞم٘ملم إٓ ُمـ وم٢من اًم٘مٚم٥م ٓ يٓمٛمئـ إٓ سم٤مإليامن )..

اًم٘مرآن وم٢من ؾمٙمقن اًم٘مٚم٥م وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف ُمـ ي٘مٞمٜمف واوٓمراسمف وىمٚم٘مف ُمـ ؿمٙمف واًم٘مرآن هق 

اعمحّمؾ ًمٚمٞم٘ملم اًمداومع ًمٚمِمٙمقك واًمٔمٜمقن وإوه٤مم ومال شمٓمٛمئـ ىمٚمقب اعم١مُمٜملم إٓ سمف وهذا 

وُمـ يٕمش قمـ ذيمر اًمرْحـ ٟم٘مٞمض  "ًمؽ اًم٘مقٓن أيْم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :اًم٘مقل هق اعمخت٤مر ويمذ

واًمّمحٞمح : أن ذيمره اًمذي أٟمزًمف قمغم رؾمقًمف وهق يمت٤مسمف ُمـ  ،"ًمف ؿمٞمٓم٤مٟم٤م ومٝمق ًمف ىمريـ

أقمرض قمٜمف : ىمٞمض ًمف ؿمٞمٓم٤مٟم٤م يْمٚمف ويّمده قمـ اًمًٌٞمؾ وهق حي٥ًم أٟمف قمغم هدى ويمذًمؽ 

وم٢من ًمف ُمٕمٞمِم٦م وٜمٙم٤م وٟمحنمه يقم وُمـ أقمرض قمـ ذيمرى "اًم٘مقٓن أيْم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

("اًم٘مٞم٤مُم٦م أقمٛمك
(1)

. 

 : _رْحف اهلل _يب اًمٕم٤مًمٞم٦مذا اعمٓمٚم٥م سم٘مقل اًمت٤مسمٕمل اعمِمٝمقر أوٟمختؿ ه

، وٓ ًمٜم٤مس زُم٤من خترب صدورهؿ ُمـ اًم٘مرآن، وشمٌغم يمام شمٌغم صمٞم٤مهبؿؾمٞم٠مِت قمغم ا )ىم٤مل: 

، وإن {اهلل همٗمقر رطمٞمؿ إن  }جيدون ًمف طمالوة وٓ ًمذاذة ، إن ىمٍموا قمام أُمروا سمف : ىم٤مًمقا : 

، أُمرهؿ يمٚمف {إن اهلل ٓ يٖمٗمر أن ينمك سمف ويٖمٗمر ُم٤م دون ذًمؽ  }: قمٛمٚمقا ُم٤م َّنقا قمٜمف : ىم٤مًمقا

، أومْمٚمٝمؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ ًٌقا ضمٚمقد اًمْم٠من قمغم ىمٚمقب اًمذئ٤مب، ًمـمٛمع ًمٞمس ُمٕمف ظمقف

(اعمداهـ
(2)

. 

 

                                                 

 (.111/  1ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم:) (1)

 . 117 ص (، واًمٕم٘مقسم٤مت ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م1/141اًمزهد ْٕحد سمـ طمٜمٌؾ: ) (1)
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 .قراءة فقهالبقت بدون  حؽم وضع ادصحف يفالثالث: ادطؾب 

ٞمال: ومال يٕمٜمل ذًمؽ أٟمف حيرم اًمِمخص ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مراءة ذم اعمّمحػ إٓ ٟم٤مدرا أو ىمٚمإذا يم٤من 

قمٚمٞمٝم٤م أُم٤م قمدم وضمقده وم٢مٟمف  ومقضمقده يًٝمؾ اًم٘مراءة ويِمجع اىمتٜم٤مء اعمّمحػ وذاؤه، قمٚمٞمف

ًمٚمتالوة ُمٓمٚم٘م٤م، وإذا يم٤من ُمتحرضم٤م ُمـ ودًمٞمؾ قمغم قمدم وضمقد اًمٜمٞم٦م ٘مراءة، ي٘مٓمع إُمؾ ذم اًم

 .ومام اًمذي يٛمٜمٕمف ُمـ اًم٘مراءة وًمق ؿمٞمئ٤م يًػما؟! ،ذائف دون ىمراءة ومٞمف

هؾ جيقز شمرك اًم٘مرآن ذم اًمٌٞم٧م، سمدون ىمراءة: ٕن زم  سمـ سم٤مز:ؾ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز ؾمئوىمد 

  .واطمدة، وضمٝمقين ضمزايمؿ اهلل ظمػماً  ُمّمحٗم٤ًم ذم اًمٌٞم٧م، وٓ أىمرأ ومٞمف إَّٓ ذم اًمِمٝمر ُمرة

ُمّمحػ شم٘مرأ ومٞمف، ُمتك شمٞمن وإومْمؾ  ٓ ٟمٕمٚمؿ طمرضم٤ًم ذم ذًمؽ، إذا يم٤من ذم اًمٌٞم٧م (:وم٠مضم٤مب

ًمؽ أن شمٙمثر ُمـ اًم٘مراءة يمؾ يقم، وًمق ؿمٞمئ٤ًم يًػمًا، شم٘مرأ وًمق ؿمٞمئ٤ًم ىمٚمٞماًل يمؾ يقم، صمٛمٜم٤ًم، صمٛمٜملم، 

وًمٙمؾ ُمًٚمؿ ين اهلل ًمف اًم٘مرآن، أن ي٘مرأ ُم٤م شمٞمن يمؾ  -ي٤م أظمل-طم٥ًم اًمتٞمًػم، يٜمٌٖمل ًمؽ 

يقُم٤ًم أو يمؾ قمنميـ يقُم٤ًم، أو يمؾ  يقم وًمق ىمٚمٞماًل، وإذا شمٞمن ُيتؿ يمؾ ؿمٝمر، أو يمؾ أرسمٕملم

أؾمٌقع، هذا يمٚمف ـمٞم٥م، اعم٘مّمقد أن اعم١مُمـ إذا رزىمف اهلل طمٗمظ اًم٘مرآن، أو ىمراءشمف قمـ ٟمٔمر، 

 ،وهٙمذا اعم١مُمٜم٦م يمؾ ُمٜمٝمام حيرص قمغم هذا اًمٌمء، يمؾ طمرف سمحًٜم٦م واحلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م

ؿمٗمٞمٕم٤ًم ٕصح٤مسمف يقم اىمرؤوا اًم٘مرآن، وم٢مٟمف ي٠مِت  " :اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وي٘مقل

اإليمث٤مر ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن، ؾمقاء  -ي٤م أُم٦م اهلل-وهٙمذا أٟم٧م  -ي٤م قمٌد اهلل-ومٞمٜمٌٖمل ًمؽ  " اًم٘مٞم٤مُم٦م

يم٤من قمـ طمٗمظ أو ُمـ اعمّمحػ ، ذم يمؾ يقم وًمق ؿمٞمئ٤ًم يًػمًا، ذم اًمٚمٞمؾ أو ذم اًمٜمٝم٤مر، صٗمح٦م، 

ثر، ويٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ صٗمحتلم، صمالصم٤ًم، صمٛمٜم٤ًم، صمٛمٜملم، أيمثر، أىمؾ، اًمٌمء اًم٘مٚمٞمؾ ُمع اًم٘مٚمٞمؾ يٙم

واعم١مُمٜم٦م أن يٙمقن هلام طمزب، ذم يمؾ يقم أو ًمٞمٚم٦م وًمق ىمٚمٞماًل، وظمتٛم٦م ذم اًمِمٝمر ُمرة أو ذم 



 

 

 

155 

اًمِمٝمريـ ُمرة، أو ذم إرسمٕملم يقُم٤ًم ُمرة، أو ذم اًمٕمنميـ يقُم٤ًم ُمرة، أو ذم إؾمٌقع ُمرة، 

.(طم٥ًم اًمتٞمًػم
(1)

 

 

 .جيوز أخذ ادصحف من ادسجد ٓ: الرابعادطؾب 

حػ وىمػ قمغم اعمًجد ضم٤مئز، وٓ يتٗمٓمـ أن اعمّم أظمذ اعمّمحػ ُمـ أنسمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ 

 جد ٓ جيقز أظمذه وٓ اًمتٍمف سمف ظم٤مرج ٟمٓم٤مق ُم٤م أوىمػ ًمف.ًاعم

 سمـ سم٤مز ـ رْحف اهلل ـ :قمٌد اًمٕمزيز ًمِمٞمخ ا ؾمئؾ

هؾ أظمذ ُمّمحػ ذيػ ُمـ أطمد اعم٤ًمضمد ًمٚم٘مراءة ومٞمف دون قمٚمؿ أطمد سم٤معمًجد ُيٕمتؼم 

 .اًمتٙمٗمػم قمـ ذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م هىم٦م؟هىم٦م، ويمٞمػ 

ٓ جيقز ٕطمد أن ي٠مظمذ ُمـ اعمًجد ُم٤م ووع ومٞمف ُمـ اعمّم٤مطمػ إمم سمٞمتف أو إمم )وم٠مضم٤مب: 

سمٚمده، سمؾ جي٥م أن يٌ٘مك ذم اعمًجد: ٕن اًمذي ووٕمف ذم اعمًجد أراد سمف ٟمٗمع اعمًٚمٛملم اًمذيـ 

 ُيرج سمف ظم٤مرج ي٠مشمقن اعمًجد، ومٞم٘مرؤون ومٞمف ُم٤م دام ذم اعمًجد، صمؿ يْمٕمف ذم اعمًجد، وٓ

اعمًجد إٓ إذا ووع ذم ُمٙم٤من ُمٕمروف ًمٚمتقزيع وضم٤مء سمف أصح٤مسمف ًمٚمتقزيع وسمٞمٜمقا ًمٚمٛم١مذن أو 

اإلُم٤مم أن هذا ًمٚمتقزيع ومٝمذا رء آظمر، أُم٤م ُم٤م يقوع ذم اًمدواًمٞم٥م ذم اعمًجد أو ذم رومقف 

 اعمًجد ًمٞمٜمتٗمع سمذًمؽ زوار اعمًجد واعمّمٚمقن ذم اعمًجد ومٚمٞمس ٕطمد أن ي٠مظمذه ُمـ اعمًجد:

ٕن اًمقاىمػ إٟمام أراد سمف اًمٌ٘م٤مء ذم اعمًجد، ومٛمـ أظمذ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذا وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يٕمٞمده 

                                                 

 (. 11/1ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سم٤مز: )  (1)
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وإن يم٤من شمٚمػ أو وٞمٕمف ومٕمٚمٞمف إسمداًمف سمٛمثٚمف، أن يِمؽمي ُمثٚمف ويْمٕمف ذم اعمًجد سمدًٓ مم٤م أظمذه 

(ُمـ اعمًجد، ُمع اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر
(1)

. 

 

 .ن ادسجدإعارة ادصحف محؽم اخلامس: ادطؾب 

جيقز ًمإلُم٤مم أو اعم١مذن أن يٕمػم اعمّمحػ ٕطمد إٓ إن يم٤من اًمقاىمػ ىمد ؾمٛمح سمذًمؽ، ٓ 

 وأهمٚم٥م اعمّم٤مطمػ هل شم٤مسمٕم٦م ًمقزارة إوىم٤مف ومال جيقز اًمتٍمف هب٤م.

 ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز:

ًمٞمس ًمإلُم٤مم وٓ ًمٚمٛم١مذن أن يٕمػموا ذم ذًمؽ، إٓ إذا يم٤من اًمذي ضمٕمٚمف ذم اعمًجد ؾمٛمح هلام )

 يم٤من ووٕمف ذم اعمًجد ومل يًٛمح هلام هبذا ومٚمٞمس هلام أن يٕمػما أطمد.هبذا، أُم٤م إذا 

اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، وأن يٕمٞمد  ًمٞمس قمٚمٞمف يمٗم٤مرة إٓ اجلقاب:اًمٙمٗم٤مرة أظمقٟم٤م ي٠ًمل قمٜمٝم٤م؟ ذن إ 

اعمّمحػ يمام أظمذه، أو يٕمٞمد سمدياًل ُمٜمف إن يم٤من و٤مع قمٚمٞمف أو شمٚمػ. هذا يمٗم٤مرشمف ُمع 

٦م(اًمتقسم
(2)

. 

 يًتٌدًمف سمٛمّمحػ آظمر .ويمذًمؽ ٓ جيقز أن 

 

 

                                                 

 (. 11/114) ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب:(1)

 (.11/114)  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: (1)
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 ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد اسمـ قمثٞمٛملم:

ٓ جيقز أظمذ اعمّمحػ ُمـ اعمًجد صمؿ إرضم٤مقمف ٕن اعمّم٤مطمػ اعمقضمقدة ذم اعم٤ًمضمد أوىم٤مف )

ظمذ وم٢من هذا ي٘متيض آعمًجد وم٢مٟمف يٜمتٗمع سمف وم٢مذا أظمذه٤م قمغم ضمٝم٦م قم٤مُم٦م يمؾ ُمـ دظمؾ ا

أسمدهل٤م سمٛمّمحػ آظمر  اظمتّم٤مصف هب٤م وطمجٌٝم٤م قمٛمـ ؾمقاه وهذا طمرام وٓ حيؾ ًمف طمتك وإن

وم٢مٟمف ٓ حيؾ ًمف ومٚمتٌؼ اعمّم٤مطمػ ذم اعم٤ًمضمد قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف وُمـ أراد أن ي٘مرأ ومٞمٝم٤م ومٚمٞم٘مرأ 

(ومٞمٝم٤م وهل ذم ٟمٗمس اعمًجد
(1)

. 

 

 .صحف وختصقصه لشخص يؼرأ فقه وحدهٓ جيوز حتجر ادالسادس: ادطؾب 

يمٞمس أو ىمامش ًمٙمل ٓ ي٘مرأ  يٚمٗمف ذمسمٕمض اًمٜم٤مس جيٕمؾ أطمد اعمّم٤مطمػ ظم٤مص٤م سمف ، سمحٞم٨م 

وم٢مذا يم٤من هذا اعمّمحػ ٕمرف ُم٘مدار ُم٤م ىمرأ ًمٞمت٤مسمع اخلتٛم٦م، ، وطمجتف ذم هذا  أن يهمػمه ومٞمف

 ًمٚمٛمًجد : ومال ؿمؽ سمحرُمف ومٕمٚمف ذًمؽ. وىمٗم٤م

 ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم:

ومٙمؾ ُم٤م ظمص ًمٚمٛمًجد وم٢مٟمف ٓ جيقز ٕطمٍد أن ُيتص سمف ذم سمٞمتف سمؾ وٓ أن ُيتص سمف ذم  ) 

اعمًجد سمحٞم٨م ي٠مظمذ اعمّمحػ وي٘مرأ ُمٜمف وم٢مذا ومرغ ُمٜمف ووٕمف ذم ُمقوٍع ظم٤مص ٓ يٓمٚمع 

                                                 

 (.111/ 11ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب:) (1)
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قمٚمٞمف أطمد ٕضمؾ أن ي٘مرأ ُمٜمف إذا طمي إمم اعمًجد ٕن إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م جي٥م أن شمٙمقن 

(ًمٚمٕمٛمقم
(1)

. 

ظمالف إومم أيْم٤م  ذم : ومٝمق ؿمؽماه وووٕمف ذم اعمًجد ًمٞم٘مرأ ومٞمف وطمده وإن يم٤من هق اًمذي ا 

قمٜمدُم٤م  ي٠مظمذه ؿمخص آظمر ًمٞم٘مرأ ومٞمف، ٟمف ىمد يٗميض إمم اعمٜم٤مزقم٤مت واًمِمحٜم٤مء ، ٕأىمؾ أطمقاًمف

يمام أن حتجػم اعمٙم٤من عمّمحػ ظم٤مص ذم اعمًجد ومٞمف ٟمٔمر، ٕن اعمًجد وُم٤م ومٞمف وىمػ 

 سمٌمء ُمٜمف.ًمٚمٛمًٚمٛملم مجٞمٕم٤م، ومال يٜمٌٖمل أن ُيتص ؿمخص 

وًمق أن يمؾ ؿمخص ومٕمؾ هذا اًمٗمٕمؾ ًمٙمثرت اعمّم٤مطمػ اخل٤مص٦م ذم اعم٤ًمضمد ويمثرت اعمِم٤ميمؾ 

قمـ همػمه٤م، ومتٞمٞمز يمؾ ُمّمحػ عم٤مًمٙمف، وأُم٤م وصٕم٥م قمغم اعمًٚمٛملم متٞمٞمز اعمّم٤مطمػ اخل٤مص٦م 

ديدة يمٗمٞمٚم٦م سمذًمؽ وًمٞمس ُمّمٚمح٦م ُمٕمروم٦م ُم٘مدار ُم٤م ىمرأ ًمٞمت٤مسمع اخلتٛم٦م: ومٝمٜم٤مك ـمرق ووؾم٤مئؾ قم

 ٔمقر.ومٞمٝم٤م ُمٗمًدة وٓ حم

 

 .؟مالؽهوز الؼراءة بادصحف دون إذن هل جي : ادطؾب السابع

 :ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمكضم٤مء ذم 

(وٓ دمقز اًم٘مراءة ومٞمف سمال إذن ُم٤مًمٙمف ، وًمق ُمع قمدم اًمير : ٕٟمف اومتئ٤مت قمغم رسمف) 
(2)

. 

                                                 

 (.11/111) ( ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب:1)

 (.111/ 7) ( ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك:1)
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وًمٙمـ إن قمٚمؿ أن ص٤مطمٌف يرى سمذًمؽ أو همٚم٥م قمغم فمٜمف ومال سم٠مس أن ي٘مرأ ومٞمف، وقمغم وضمف 

 إذا ضمرى اًمٕمرف سمٞمٜمٝمؿ قمغم اًمت٤ًمُمح ذم هذا إُمر.اخلّمقص 

 

 .: عدم تـاوله بالقد القرسىثامنادطؾب ال

اًمذي أرى أن ُمـ مت٤مم شمٕمٔمٞمؿ ): ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم إضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مال وضمف ًمف

اعمّمحػ أن شمتٜم٤موًمف سمٞمدك اًمٞمٛمٜمك، وأن شمْمٕمف ذم ُمٙم٤مٟمف سمٞمدك اًمٞمٛمٜمك: ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل 

وؾمٚمؿ يم٤من يٕمجٌف اًمتٞم٤مُمـ ذم مجٞمع ؿمئقٟمف: وٕٟمف أُمر أن ٟم٠مظمذ سم٠ميامٟمٜم٤م وأن  قمٚمٞمف وقمغم آًمف

ٟمٕمٓمل سم٠ميامٟمٜم٤م، واًمٕمٚمامء رْحٝمؿ اهلل ىم٤مًمقا: اًمٞمنى شم٘مدم ًمألذى واًمٞمٛمٜمك عم٤م ؾمقاه، وم٤مًمذي يريد 

 أن يتٜم٤مول ؿمٞمئ٤ًم ظمٌٞمث٤ًم أو ٟمج٤ًًم وم٤ٌمًمٞمنى.

وردًا وإقمٓم٤مًء، وًمق أٟمؽ إذا  وأُم٤م اعمّمحػ ومال ؿمؽ أن ُمـ شمٕمٔمٞمٛمف أن شمتٜم٤موًمف سم٤مًمٞمٛمٜمك أظمذاً 

رأي٧م أطمدًا يٗمٕمؾ هذا شم٘مقل ًمف: ي٤م أظمل! ًمق أٟمؽ شمريد أن شمٕمٓمل رضماًل طم٤مضم٦م، أو شمتٜم٤مول ُمٜمف 

(إذًا: يمالم اهلل أطمؼ أن يٕمٔمؿ، يـ شم٘مدم؟ ؾمٞم٘مقل ًمؽ: أىمدم اًمٞمٛمٜمكطم٤مضم٦م، وم٠مي اًمٞمد
(1)

. 

 

 .ؼرأ من ادصحف وهو مضطجع:ٓ ي تاشعادطؾب ال

أو  أو ُم٤مئؾ اجلًد، دون طم٤مضم٦م ْمٓمجع قمغم ضمٜمٌف أو قمغم سمٓمٜمفوهق ُمٓ ي٘مرأ ذم اعمّمحػ 

دم اعم٤ٌمٓة وآهتامم سمؾ يتجٜم٥م يمؾ ضمٚم٦ًم شمدل قمغم قم ، وإٟمام سم٥ًٌم اًمٙمًؾ واًمؽمف،ُمرض

                                                 

 (.11/ 11) :ًم٘م٤مء اًم٤ٌمب اعمٗمتقح (1)
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 وآطمؽمامواًمٜمِم٤مط  أن ئمٝمر اًمقىم٤مر، وٚم٦ًمل اجل٤مٕصح أن ي٘مرأ وهق ُمٕمتدوم ،ُمع اعمّمحػ

 سم٘مدر اعمًتٓم٤مع.

اًمتالوة سمدون ُمّمحػ، وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًم٘مراءة ُمـ اعمّمحػ حتت٤مج وهذه آداب ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ذم 

 هلذه أداب ُمـ سم٤مب أومم.

 :اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن وم٘مد ذيمر اًمٜمقوي ذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر

ُيًتح٥م ًمٚم٘م٤مرئ ذم همػم اًمّمالة أن يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م، وجيٚمس ُمتخِمٕم٤ًم سمًٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر )أٟمف 

ُيًتح٥م ..و أدسمف يمجٚمقؾمف سملم يدي ُمٕمٚمٛمف،ُُمٓمرىم٤ًم رأؾمف، ويٙمقن ضُمٚمقؾمف وطمده ذم حتًلم

..(أن شمٙمقن اًم٘مراءة ذم ُمٙم٤من ٟمٔمٞمػ
(1)

. 

 إذا اضمتٛمٕمقا اًمٕمديد ُمـ إُمقر ىم٤مل:ذم آداب اًمُ٘مراء وذيمر 

أداب اًمتل حيت٤مضمقن إًمٞمٝم٤م يمثػمة ٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤م ذم هذا اعمقوع، وًمٙمـ ٟمِمػم إمم )

اب اعمجتٛمٕملم، وٟمزيد ذم آداهبؿ سمٕمْمٝم٤م شمٌٞمٞمٜم٤ًم قمغم اًم٤ٌمىمل، ومجٛمٞمع آداب اًم٘م٤مرئ وطمده آد

يتجٜمٌقا اًمْمحؽ، واًمٚمٖمط، واحلدي٨م ذم طم٤مًم٦م ..أؿمٞم٤مء مم٤م يت٤ًمهؾ ومٞمف سمٕمض اجل٤مهٚملم

اًم٘مراءة، إٓ يمالُم٤ًم يْمٓمر إًمٞمف، وُمـ ذًمؽ اًمٕم٨ٌم سم٤مًمٞمد وهمػمه٤م، واًمٜمٔمر إمم ُم٤م ُيٚمٝمل، أو ُيٌدد 

هـ، وأىمٌح ُمـ هذا يُمٚمف اًمٜمَّٔمر يم٤مُٕمرد وهمػمه، وم٢من اًمٜمَّٔمر إمم  ُم٤م ٓ جيقز اًمٜمَّٔمر إًمٞمف، إمم اًمذِّ

..(إُمرد احلًـ طمرام ؾمقاء يم٤من سمِمٝمقة أو سمٖمػمه٤م، وؾمقاء أُمـ اًمٗمتٜم٦م أم مل ي٠مُمٜمٝم٤م
(2)

. 

 ىم٤مل اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:و

                                                 

 (.11/  1اًمتٌٞم٤من ذم آداب ْحٚم٦م اًم٘مرآن:) (1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)
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يًتحًـ أن جيٚمس قمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن قمغم هٞمئ٦م طمًٜم٦م وًم٤ٌمس طمًـ ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ، وذم ) 

(ُمٙم٤من حمؽمم يٚمٞمؼ سم٤مًم٘مرآن 
(1)

.  

 :دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآنوىم٤مل اًمِمٞمخ اًمديمتقر ومٝمد اًمروُمل ذم يمت٤مسمف 

(قمدا ذم همػم صالة شم٠مدسم٤م ُمع اًم٘مرآنوُمـ آداب اًمتالوة أن يًتقي ىم٤م)
(2)

. 

ٓ سم٠مس سمٛمد اًمرضمٚملم واعمّمحػ ُمتٜم٤مول سم٤مًمٞمديـ طمذو اًمّمدر إذا يم٤من هذا مم٤م يريح ًمٙمـ و

غم يده وٓ سم٠مس أيْم٤م أن يتٙمئ قموي٤ًمقمده قمغم آؾمتٛمرار ذم اًمتالوة ُمدة أـمقل، اًمِمخص 

 إذا يم٤من ممـ يٓمٞمؾ اًم٘مراءة، ويٕملم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل.

رأ قمغم يمؾ إطمقال سمحٞم٨م ي٘م سمدون ُمّمحػ، وم٤مُٕمر ذم ذًمؽ واؾمع، أُم٤م اًم٘مراءة

ُمًتٚم٘مل أو وهق ذم ومراش اًمٜمقم، سمؾ هذا هق أو  ، ومٞمٛمٙمٜمف اًمتالوة وهق ُمْمٓمجعواجلٚم٤ًمت

 وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ.اعمٓمٚمقب عم٤م ومٞمف ُمـ احلًٜم٤مت اًمٙمثػمة 

 

 .ثـاء قراءته حتى يػرغ من الؼراءة: ٓ يـشغل عن ادصحف أالعاذ ادطؾب

وأن يٜمِمٖمؾ سمف قمـ ، اًم٤ٌمًمغآهتامم  ًمف أن يٚم٘مل اًمِمخص ُمـ آداب شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ومؽمة وأظمرى ُمـ أن ي٘مٓمع اًم٘مراءة سملم  ضم٦م ُمٚمح٦م، ومٚمٞمس ُمـ إدب ُمع اًم٘مرآناًمٜم٤مس إٓ حل٤م

يمثرة اًمٜمٔمر ذم اجلقال، ويمذًمؽ ُمـ أضمؾ أو أضمؾ إطم٤مدي٨م اجل٤مٟمٌٞم٦م اًمتل ًمٞمس هل٤م داع، 

                                                 

 (.74/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)

 .11ص  ( دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن1)
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ـمٚم٤ٌم إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة ُمـ اعمّمحػ، واًمٌٕمض ، ويزداد هذا إدب اًمتٚمٗم٧م سمدون طم٤مضم٦م

يٖمٗمؾ قمـ هذا إدب ٕن يٕمت٘مد أن اًمتالوة ؾمٜم٦م وئمـ أن ُم٤ميم٤من يمذًمؽ ومٝمق خمػم سملم 

 ث، يم٠من ذًمؽ ُمًتقي اًمٓمروملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف.اًم٘مراءة واًمتحد

اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام إذا ىمرأ اًم٘مرآن مل يتٙمٚمؿ طمتك  وىمد ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أن 

يٗمرغ ُمٜمف
(1)

. 

 وذم اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمًٞمقـمل:

يٙمره ىمٓمع اًم٘مراءة عمٙم٤معم٦م أطمد ىم٤مل احلٚمٞمٛمل ٕن يمالم اهلل ٓ يٜمٌٖمل أن ي١مصمر قمٚمٞمف يمالم ) 

 ،وأيده اًمٌٞمٝم٘مل سمام ذم اًمّمحٞمح يم٤من اسمـ قمٛمر إذا ىمرأ اًم٘مرآن مل يتٙمٚمؿ طمتك يٗمرغ ُمٜمف،همػمه

(ويٙمره أيْم٤م اًمْمحؽ واًمٕم٨ٌم واًمٜمٔمر إمم ُم٤م يٚمٝمل
(2)

. 

 وذم ومت٤موى اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:

(وٓ ي٘مٓمع اًم٘مراءة سمٙمالم أدُمٞملم ُمـ همػم طم٤مضم٦م)
(3)

. 

 وىم٤مًمقا أيْم٤م:

قمغم يمالم اخلٚمؼ يمٗمْمؾ اهلل قمغم قم٤ٌمده، وهق ظمػم إذيم٤مر  اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم، وومْمٚمف)

يٙمقن ُم١مدسم٤م ذم شمالوشمف، ظم٤مؿمٕم٤م خمٚمّم٤م ىمٚمٌف هلل، حمٙمام ًمتالوشمف  وأومْمٚمٝم٤م، ومٞمٜمٌٖمل ًم٘م٤مرئف أن

ُمتدسمرا عمٕم٤مٟمٞمف طم٥ًم ىمدرشمف، وأٓ يتِم٤مهمؾ قمٜمٝم٤م سمٖمػمه٤م، وأٓ يتٙمٚمػ وٓ يت٘مٕمر ومٞمٝم٤م، وأٓ 

                                                 

 (.1141/  4) :( صحٞمح اًمٌخ٤مري1)

 (.177/ 1اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: ) (1)

 (.71/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)
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جمٚم٤ًم ي٘مرأ ومٞمف اًم٘مرآن أن يٜمّم٧م ويًتٛمع  يرومع صقشمف ومقق احل٤مضم٦م، ويٜمٌٖمل عمـ طمي

ًمٚم٘مراءة ويتدسمر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ومال يٚمٖمق وٓ يتِم٤مهمؾ قمٜمٝم٤م سم٤محلدي٨م ُمع همػمه، وٓ يِمقش قمغم 

(اًم٘م٤مرئ وٓ قمغم احل٤مضيـ
(1)

. 

وم٘مراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قم٤ٌمدة قمٔمٞمٛم٦م، ومٕمغم اعمًٚمؿ إشم٘م٤من شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م ، وأن 

، وم٢مذا دظمؾ ذم شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة ٓ جيقز ًمف أن يٛمزضمٝم٤م سمٌمء آظمر  يت٠مدب ُمع يمالم اهلل قمز وضمؾ

 وًمق يم٤من أصٚمف ُم٤ٌمطم٤م .

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

وهق أن يٛمزح وٓ -وُم٤م يم٤من ُم٤ٌمطم٤م ذم همػم طم٤مل اًم٘مراءة ُمثؾ اعمزاح اًمذي ضم٤مءت سمف أصم٤مر )

 ومٝمذا ٓ يٗمٕمؾ ذم طم٤مل ىمراءة اًم٘مرآن: -ي٘مقل إٓ صدىم٤م ٓ يٙمقن ذم ُمزاطمف يمذب وٓ قمدوان

ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م ي٤ٌمح ذم طم٤مل همػم اًم٘مراءة ي٤ٌمح ومٞمٝم٤م، يمام أٟمف ًمٞمس يمؾ  ،سمؾ يٜمزه قمٜمف جمٚمس اًم٘مرآن

ُم٤م ي٤ٌمح ظم٤مرج اًمّمالة ي٤ٌمح ومٞمٝم٤م، ٓؾمٞمام ُم٤م يِمٖمؾ اًم٘م٤مرئ واعمًتٛمع قمـ اًمتدسمر واًمٗمٝمؿ،ُمثؾ 

يمقٟمف ُي٤ميؾ ويْمحؽ. ومٙمٞمػ واًمٚمٖمق واًمْمحؽ طم٤مل اًم٘مراءة ُمـ أقمامل اعمنميملم، يمام ىم٤مل 

ٌُقَن )وَ }شمٕم٤ممم: 
َٛمُٕمقا هِلََذا اًْمُ٘مْرآِن َواًْمَٖمْقا ومِٞمِف ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمْٖمٚمِ ًْ َٓ شَم ـَ يَمَٗمُروا  ِذي  {(11ىَم٤مَل اًمَّ

َذَه٤م ُهُزًوا ُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ قَمَذاٌب ُُمِٝملٌم }،وىم٤مل شمٕم٤ممم: [ 11]ومّمٚم٧م:  َ ـْ آَي٤مشمِٜم٤َم ؿَمْٞمًئ٤م اختَّ َوإَِذا قَمٚمَِؿ ُِم

ـْ }،وىم٤مل: [ 9]اجل٤مصمٞم٦م:  {(9) ٌُقَن ) َأوَمِٛم َٓ شَمٌُْٙمقَن 19َهَذا احْلَِدي٨ِم شَمْٕمَج ( َوشَمْْمَحُٙمقَن َو

ومٛمـ ،ووصػ اعم١مُمٜملم سم٠مَّنؿ يٌٙمقن وُيِمٕمقن طم٤مل اًم٘مراءة،[ 11، 19]اًمٜمجؿ:  {(11)

يم٤من يْمحؽ طم٤مل اًم٘مراءة وم٘مد شمِمٌف سم٤معمنميملم ٓ سم٤معم١مُمٜملم: وًمٞمس عمـ أٟمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ أن 

                                                 

 (.111/  4)ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:  (1)
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ٓمٞمع اهلل ورؾمقًمف، وٓ يٙمقن ممـ إذا ىمٞمؾ ًمف: اشمؼ ي٘مقل ًمٚمذي أٟمٙمر: أٟم٧م ُمراء: سمؾ قمٚمٞمف أن ي

(اهلل أظمذشمف اًمٕمزة سم٤مإلصمؿ
(1)

. 

: )وم٢مذا ذع ذم اًم٘مراءة ومٚمٞمٙمـ ؿم٠مٟمف اًمتدسمر  _رْحف اهلل_ ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمًٚمامن

وًمٞمحذر أن يٙمقن ُمثؾ سمٕمض اهلٛم٩م ي٘مرأ اًم٘مرآن وقمٞمقٟمف دمقل ومٞمام طمقًمف ُمـ اعمخٚمقىم٤مت 

سمَُّروا آَي٤مشمِِف((، وىم٤مل  يتالقم٥م سم٤مًم٘مرآن وٓ هيتؿ َٞمدَّ ٤ٌَمَرٌك ًمِّ ًمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم ))يمَِت٤مٌب َأٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمْٞمَؽ ُُم

وم٤معم١مُمـ اًمٕم٤مىمؾ  شمٕم٤ممم ذم ُمٕمرض اإلٟمٙم٤مر ))َأوَمال َيَتَدسمَُّروَن اًْمُ٘مْرآَن َأْم قَمغَم ىُمُٚمقٍب َأىْمَٗم٤مهُل٤َم((.

ٝم٤م ًم٘مٚمٌف(اعمح٥م هلل ورؾمقًمف شمالوة اًم٘مرآن وشمٗمٝمٛمف قمٜمده أًمذ إؿمٞم٤مء وأٟمٗمٕم
(2)

. 

 

 .يسك ادصحف مـشورا: ٓ ادي عرشادطؾب احل

 سمٛمٕمٜمك أن يؽميمف ُمٗمتقطم٤م، ٕن هذا يي سم٤معمّمحػ، يمام أٟمف ٓ يٚمٞمؼ سمف.

ذم اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م، وهق سمّمدد ذيمره ًممداب ُمع اًمٙمت٥م: )أٟمف إذا ٟمًخ ُمـ  ىم٤مل اهلٞمتٛمل

ؿمٞمئلم أو قمغم  اًمٙمت٤مب أو ـم٤مًمع ومٞمف ومال يْمٕمف قمغم إرض ُمٗمروؿم٤ًم ُمٜمِمقرًا، سمؾ جيٕمٚمف سملم

ف، وإذا ووٕمٝم٤م سمٛمٙم٤من ومٚمٞمجٕمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم إرض طم٤مئاًل(ٙمٌيمرد ًمئال يٜم٘مٓمع طم
(3)

. 

ىم٤مل اًمديمتقر ص٤مًمح اًمرؿمٞمد ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذا اًمٙمالم: )وم٢مذا يم٤من ذًمؽ ُمٓمٚمقسم٤ًم ذم اًمٙمت٥م: ومٗمل  

اعمّم٤مطمػ ُمـ ـمريؼ إومم(
(1)

. 

                                                 

 (.171/  1اعمًتدرك قمغم جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)

 .71ؾمالح اًمٞم٘مٔم٤من ًمٓمرد اًمِمٞمٓم٤من ص (1)

 .111اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ص  (1)
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 .وهو مـشورعذ إرض قؾب ادصحف  عرش: لثايناادطؾب 

ومٙمٞمػ إذا ومتحف صمؿ  _يمام ذم اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ  _اًمٕمٚمامء  ُمٜمع ُمٜمفيم٤من جمرد شمريمف ُمٗمتقطم٤م  وم٢مذا

  إرض أو اًمٓم٤موًم٦م؟!.ىمٚمٌف قمغم 

 : ـ ووم٘مف اهلل ـ  ْمػمقمٌد اًمٙمريؿ اخلىم٤مل اًمِمٞمخ 

إن يم٤من  ي٘مقل: ٟمرى سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ أصمٜم٤مء ُمراضمٕمتف ًمٚم٘مرآن ي٘مٚم٥م اعمّمحػ أو يٜمٙمًف؟)

ف قمغم إرض ومال ؿمؽ أن هذا اُمتٝم٤من ًمٚم٘مرآن، وٓ جيقز سمح٤مل، وإن يم٤من اًم٘مّمد ُمٜمف أٟمف ٚمٌي٘م

وإؾمٗمؾ أقمغم ومٝمذا أظمػ، أُم٤م يمقٟمف يٜمٙمًف قمغم إرض ي٘مٚمٌف سم٠من جيٕمؾ أقمغم صٗمح٦م أؾمٗمؾ 

ومٝمذا ذ ُمـ أن يٌ٘مٞمف ُمٜمِمقرًا، وىمد ٟمص أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم يمراهٞم٦م أن يٗمتح اعمّمحػ ويٌ٘مك 

ُمٜمِمقرًا يمام يٗمٕمٚمف يمثػم ُمـ اًم٘مراء إذا أرادوا ؾمجقد اًمتالوة، إذا ؾمجد ًمٚمتالوة شمرك اعمّمحػ 

ٔن هٜم٤مك أؿمٞم٤مء ووٕم٧م ًمٚمدًٓم٦م قمغم ، وهذا ومٞمف رء ُمـ آُمتٝم٤من، احلٛمد هلل ااُمٜمِمقر

 كاعمقوع واعمقىمػ اًمذي وىمػ ومٞمف، اخلٞمط اعمقضمقد ذم اعمّم٤مطمػ إٟمام ووع هلذا، ومال يٌ٘م

ضمؾ  -ُمٜمِمقرًا ومْماًل قمـ أن يٜمٙمس، وشمٙمقن اًمّمٗمح٤مت إمم ضمٝم٦م إرض، ويمالم اهلل 

ي٤ٌمذ سمف إرض، أُم٤م ووع اعمّمحػ قمغم إرض ًمٕمدم وضمقد رء ُمرشمٗمع يقوع  -وقمال

ف ومٝمذا ٟمص أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف ظمالف إومم، ظمالف إومم يٕمٜمل إومم أن جيٕمؾ قمغم قمٚمٞم

 رء ُمرشمٗمع ويٌح٨م قمـ رء ُمرشمٗمع ًمٙمـ ٓ رء ومٞمف.

                                                                                                                                 

 .711اعمتحػ ص (1)
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ي٘مٚم٥م اعمّمحػ أو يٜمٙمًف وم٢مذا أراد أن يٗمتح قمغم ٟمٗمًف ٟمٔمر ومٞمف، صمؿ يٕمقد ويٜمٙمًف ومام طمٙمؿ 

هذا ٓ جيقز، هذا ؟ إرضوراق اًم٘مرآن ويمت٤مسم٤مشمف قمغم شمٜمٙمٞمس اعمّمحػ؟ وذًمؽ سم٠من جيٕمؾ أ

(اُمتٝم٤من فم٤مهر، وُمٜمٕمف فم٤مهر
(1)

. 

 .صبع بالبصاق عـد تؼؾقب أوراق ادصحف: حؽم بّل اإلعرش الثثادطؾب ال

 ىم٤مل اًمنمواين:

)حيرم ُمس اعمّمحػ سم٠مصٌع قمٚمٞمف ريؼ إذ حيرم إيّم٤مل رء ُمـ اًمٌّم٤مق إمم رء ُمـ أضمزاء 

اعمّمحػ(
(2)

. 

  :طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػموذم 

إذا مل يٗمٕمؾ ذًمؽ  ة،وُم٤م ذيمره ُمـ أن شمٚمٓمٞمخ اعمّمحػ سم٤مًم٘مذر وًمق ـم٤مهرا ردة فم٤مهر) 

ًميورة أُم٤م إن سمؾ أص٤مسمٕمف سمري٘مف سم٘مّمد ىمٚم٥م أوراىمف ومٝمق ، وإن يم٤من طمراُم٤م ًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل أن 

يتج٤مه قمغم اًم٘مقل سمٙمٗمره وردشمف سمذًمؽ : ٕٟمف مل ي٘مّمد سمذًمؽ اًمتح٘مػم اًمذي هق ُمقضم٥م 

وُمثؾ هذا ُمـ رأى ورىم٦م ُمٙمتقسم٦م ُمٓمروطم٦م ذم اًمٓمريؼ ومل يٕمٚمؿ ُم٤م  ًمٚمٙمٗمر ذم ُمثؾ هذه إُمقر

يمت٥م ومٞمٝم٤م وم٢مٟمف حيرم قمٚمٞمف شمريمٝم٤م ُمٓمروطم٦م ذم اًمٓمريؼ ًمتقـم٠م سم٤مٕىمدام ، وأُم٤م إن قمٚمؿ أن ومٞمٝم٤م 

(آي٦م أو طمديث٤م وشمريمٝم٤م يم٤من ذًمؽ ردة
(3)

. 

 

                                                 

 قمٜمد ذطمف ًمألرسمٕملم اًمٜمقوي٦م. (1)

 (.1/111طمقار اًمنمواين: ) (1)

 (.188/  18): طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم(1)
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 وىم٤مل اسمـ اًمٕمريب:

يمت٤مب قمٚمؿ يٓمرىمقن اًمٌزاق وىمد اقمت٤مد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إذا أرادوا أن ي٘مرؤوا ذم ُمّمحػ أو )

ٞمح٦م قمٚمٞمٝمؿ ، ويٚمٓمخقن صٗمح٤مت إوراق ًمٞمًٝمؾ ىمٚمٌٝم٤م ! وهذه ىمذارة يمرهي٦م ، وإه٤مٟم٦م ىمٌ

وًم٘مد رأي٧ُم سمٕمض ُمـ يٕمتٜمل سمٕمدِّ ورىم٤مت اعمّمحػ ومٞم٠مظمذ  ٦ميٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يؽميمٝم٤م دي٤مٟم

عم١مدي ُمع يمؾ حتقيٚم٦م سمزىم٦م ويدهـ هب٤م صٗمح٦م اًمقرىم٦م ًمٞمًٝمؾ ىمٚمٌٝم٤م ! وم٢مٟم٤م هلل قمغم همٚم٦ٌم اجلٝمؾ ا

(إمم اًمٙمٗمر ، واحلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل
 (1)

. 

 :ـ ووم٘مف اهلل ـ  ػمقمٌد اًمٙمريؿ اخلْمىم٤مل اًمِمٞمخ 

وٓ ؿمؽ أن هذا ًمٞمس سمجٞمد، ًمٙمـ سمٕمض يم٤ٌمر اًمًـ يٙمقن ذم أص٤مسمٕمف قمدم دىم٦م، يٕمٜمل  )

اًمِم٤ٌمب أص٤مسمٕمٝمؿ ٟم٤مقمٛم٦م متًؽ سم٤مًمقرىم٦م، وسمٕمض يم٤ٌمر اًمًـ أص٤مسمٕمٝمؿ ظمِمٜم٦م ُمـ ضمٝم٦م، 

وأيْم٤ًم متٙمٜمٝمؿ ُمـ ُمًؽ اًمقرق ومٞمف ُم٤م ومٞمف، صٕمقسم٦م، ومٞمحت٤مضمقن إمم ُمثؾ هذا، ومٞمٙمقن 

قمٜمدهؿ ذم اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم٤مدة ي٘م٤مل هل٤م:  صٌع ُمقضمقد، ويم٤منأيمثر، وإٓ سمّؾ اإلقمٜمدهؿ 

ويذيمرون هذا أٟمف ُمي سم٤مًمّمح٦م سمّؾ اإلصٌع ُمـ أضمؾ ومتح اًمقرق، وُمـ  "اًمّمح٦م"

يٕمٜمل، وم٤مإلٟم٤ًمن قمغم  ..اًمٓمرائػ أن اعمدرس اًمذي يدرس وهق يدرس سم٤مًمٙمت٤مب يٌؾ إصٌٕمف

اًمقرق ُم٤م شمٕمقد، ًمٙمـ يٜمٌٖمل أٓ يتٚمػ اًمقرق، وٟمِمقف سمٕمض اًمٙمت٥م اعمًتٕمٛمٚم٦م دمد أـمراف 

ؾمقداء ُمـ يمثرة آؾمتٕمامل وسمؾ اإلصٌع، وىمد يٙمقن ومٞمف ُم٤م ومٞمف ُمـ أوؾم٤مخ أو هم٤ٌمر أو رء 

(ُمـ هذا، ومؽمى ـمرف اًمقرق أؾمقد
(2)

. 

                                                 

 (. 141/  11قم٤مرو٦م إطمقذي ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي: )  (1)

 ذح اعمحرر ذم احلدي٨م. (1)
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واخلالص٦م أن إومم سمال ؿمؽ شمرك هذه اًمٕم٤مدة اًمًٞمئ٦م ٓ ؾمٞمام وىمد ؿمدد ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء، 

يؾ ي ىمٓمٕم٦م ىمٓمـ أو ُمٜمدوأن ُمـ يم٤من حمت٤مضم٤م إمم سمؾ أص٤مسمٕمف ًم٘مٚم٥م إوراق قمٚمٞمف أن حي

يم٤من أومْمؾ أيْم٤م ٤مء قمٜمٝم٤م ٜم٤م قمٜمد احل٤مضم٦م، وإن اؾمتٓم٤مع آؾمتٖمُمٌٚمقًم٦م سم٤معم٤مء يْمع أص٤مسمٕمف قمٚمٞمٝم

 .وأومم

إمم ُمثؾ هذا اًمٗمٕمؾ، ُمٕمٝم٤م ري٘م٦م ٓ حيت٤مج سمٓم _ذم إهمٚم٥م  _أن شمّمٜمع إوراق  يمام أن إومم 

هل اًمتل شمٚمتّمؼ ُمع سمٕمْمٝم٤م   إوراق اًمرىمٞم٘م٦م ضمدااموإٟموم٢من إوراق اًمًٛمٞمٙم٦م ٓ حتت٤مج إًمٞمف، 

، ومٞمحرص اًمِمخص قمغم اظمتٞم٤مر ُم٤م  ومجٞمع إٟمقاع ُمتقومرة ،ويّمٕم٥م اٟمٗمّم٤مهل٤م ًمرىم٦م ضمرُمٝم٤م

 ٓ حيت٤مج إمم سمؾ أص٤مسمٕمف.

 

 .ضريؼة اشتؼبال ادصحفعرش:  رابعال ادطؾب

وأن ئمٝمر آهتامم وي٠مظمذه إذا ٟم٤موًمف ؿمخص اعمّمحػ، يٜمٌٖمل قمٚمٞمف أن يٕمتدل ذم ضمٚمًتف  

تحدث أو اًمْمحؽ أو ُمٜمِمٖمؾ قمٜمف سم٤مًموهق  أو ، وٓ يتٜم٤موًمف وهق ُمتٙمئ ُمثال ،سم٠مدب واطمؽمام

 .ُمٚمتٗم٧م إمم همػمه

يتٙمٚمؿ سم٤مًمٗمحش أو  أو وهقويتٜم٤موًمف وهق يٖمٜمل! ؿمد ُمـ ذًمؽ وأقمٔمؿ أن حيٛمؾ اعمّمحػ وأ 

حػ همػم اًمالئ٘م٦م، واًمتل شمدل قمغم ىمٚم٦م اطمؽمام  ًمٚمٛمّم ، وهمػمه٤م ُمـ احل٤مٓت اًمًٞمئ٦م أواًم٥ًم

ذه اعمخ٤مًمٗم٤مت يٜمٌٖمل اًمٜمّمح واًمتقضمٞمف عمـ وىمع ذم رء ُمـ ه، وأيْم٤م وؾمقء أدب

 ٟمٙم٤مر قمٚمٞمف إن مت٤مدى ذم ذًمؽ. ؾم٤مءات : سمؾ واإلواإل
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 .جاكبقه مسك ادصحف من أحدعرش:  امساخل ادطؾب

ٛمًؽ اعمّمحػ ُمـ إطمدى دومتٞمف وهق ُمٜمِمقر )ُمٗمتقح( ويؽمك إظمرى شمتدمم، سمؾ يٖمٚم٘مف ٓ ي

، أو اًمتل ي٘مرأ ومٞمٝم٤م ومٚمٞمجٕمؾ اخلٞمط قمغم شمٚمؽ اًمّمٗمح٦موحيٛمٚمف، وإذا أراد أن شمٌ٘مك اًمّمٗمح٦م 

شمٚمؽ اًمّمٗمح٦م ُمع إهمالىمف، وْحٚمف ًمٚمٛمّمحػ هبذه اًمٓمري٘م٦م ٟمقع اؾمتٝم٤مٟم٦م قمغم  صٌٕمفيْمع إ

 وؾمخػ ٓ يّمح أسمدا.

 

 .ادصحفكقػقة تؼؾقب أوراق عرش:  سادسال ادطؾب

، يمام جي٥م حف سمؾ ي٘مٚم٥م أوراىمف هبدوء واطمؽمامقمٚمٞمف أٓ يًتٕمٛمؾ اًمٕمٜمػ واًمِمدة أصمٜم٤مء شمّمٗم

 دمٜم٥م صمٜمل اًمقرىم٦م أصمٜم٤مء ٟم٘مٚمٝم٤م وشمّمٗمحٝم٤م.قمٚمٞمف 

ضمالل ًمٚمٛمّمحػ، وٓ يٛمًؽ يٛمًؽ اعمّمحػ ذم أدب شم٤مم وئمٝمر اإلوم٤مًمّمحٞمح أن 

 اعمّمحػ سم٘مقة وٓ يٗمتحف سمِمدة وهقم٦م، سمؾ ئمٝمر اهلدوء واًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر.

 

 غسل القد قبل قراءة ادصحف إذا كاكت متسخة.السابع عرش:  ادطؾب

، يده سم٘مٞم٦م ـمٕم٤مم أو رء ُمـ إوؾم٤مخوذم أوراق اعمّمحػ وي٘مرأ ومٞمف  يتّمٗمحيٜمٌٖمل أن ٓ 

اعمّمحػ ذم هم٤مي٦م اًمٜمٔم٤موم٦م ىمٌؾ شمّمٗمحف ًمتٌ٘مك أوراق ضمٞمدا  يـسمؾ يٜمٌٖمل طمٞمٜمئذ همًؾ اًمٞمد

 .واًمٜمزاه٦م

ومرسمام ًمقث   _ إذا يم٤من قمغم ـمٝم٤مرة_وسمٕمض اًمٜم٤مس ٓ يٗمٙمر أسمدا سمٖمًؾ يديف ًم٘مراءة اعمّمحػ 

 .دون ُم٤ٌمٓةودٟمًف اعمّمحػ 
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 .ٓ يـظف أشـاكه أو يعبث بلكػه: عرشثامن ال ادطؾب

ؾ ٓ يٜمٔمػ أؾمٜم٤مٟمف أو أٟمٗمف أو أفم٤مومره وهق حيٛمؾ اعمّمحػ ،سمؾ يْمٕمف ذم ُمٙم٤من يٚمٞمؼ سمف ىمٌ

 .ًمٕمقرة وهق حيٛمؾ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، وٓ حيؽ ُمٙم٤من اذًمؽ

 

 .رش: البعد عن ادصحف أثـاء البصقع تاشعال ادطؾب

وإومم أن يْمع ، أو اًمٌّمؼ أو اًمٕمٓم٤مس اًمًٕم٤مل قمـ اعمّمحػ أصمٜم٤مءن يٌتٕمد ٓ سمد أ

أو ُمـ اجلقال وضمٝم٤مز  وؾمقاء يم٤من ي٘مرأ ُمـ اعمّمحػ اًمقرىمل اعمّمحػ ُمـ يده ىمٌؾ اًمٌّمؼ،

 احل٤مؾم٥م.

 

 .: ٓ يؼل أدبه وهو حيؿل ادصحفعرشونال ادطؾب

يٜمٓمؼ ٓ و، وٓ يرومع صقشمف أو يٍمخ أو يٚمٕم٥م ،سم٤معمّمحػ ٓ ي٘مؾ أدسمف وهق ممًؽ

 ٓ ييب ؿمخّم٤ًم وًمق يم٤من ُم٤مزطم٤ًم إذا يم٤من ممًٙم٤ًم سم٤معمّمحػ.و ، ٤مًمٗمحش أو اًم٥ًمسم

 

 .ئا بقده إذا كان متـاوٓ لؾؿصحف: ٓ يؿسك صقاحلادي العرشون ادطؾب

ٓ ي٘مرأ سم٤معمّمحػ وهق ممًؽ سمٛمٗمت٤مح اًمًٞم٤مرة أو اًم٘مٚمؿ أو اًمًقاك أو اجلقال وهمػم ذًمؽ، 

وم٤مٕومم أن  يْمع   _طمتك ًمق يم٤مٟم٧م اًمٗمؽمة يًػمة _وم٢مذا يم٤من يٌح٨م قمـ آي٦م أو يراضمع طمٗمٔمف 
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سمال ؿمؽ هق إومْمؾ  ضمٞمٌف صمؿ يتٜم٤مول اعمّمحػ ويتّمٗمحف، ومٝمذااعمٗمت٤مح أو اًم٘مٚمؿ ذم 

 وإيمٛمؾ.

ٕمؾ: أن يٕم٨ٌم سم٤معمًٌح٦م أو ُمٗمت٤مح اًمًٞم٤مرة أو سمٌمء آظمر وهق ممًؽ وأؿمد ُمـ هذا اًمٗم

 سم٤معمّمحػ: وؾمقاء يم٤من ي٘مرأ ومٞمف أو جمرد ْحؾ.

 

 ادطؾب الثاين والعرشون: ٓ يؼرأ من ادصحف وهو عاري اجلسد. 

 ومٝمذا ضب، وهق قم٤مري اجلًدأو حيٛمٚمف ي٘مرأ ذم اعمّمحػ أن ًم٘م٤مرئ اًم٘مرآن  سمداأ يّمحٓ 

، وٟمقع ُمـ أٟمقاع ىمٚم٦م احلٞم٤مء واًمقىم٤مر هلل ؾمتٝم٤مٟم٦م اًمتل ٓ شمٚمٞمؼ أسمدا ُمع يمت٤مب اهلل قمزوضمؾُمـ آ

 قمز وضمؾ ويمت٤مسمف.

ويمذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل أن ي٘مرأ ومٞمف وهق ٓ  ف،قمْمده وؾم٤مىمئمٝمر صدره و ويمذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل أن  

اطمؽماُم٤م  هق ٓسمس ًم٤ٌمؾم٤م حمتِماماعمّمحػ وُمـ يٚمٌس ؾمقى اعمالسمس اًمداظمٚمٞم٦م، سمؾ ي٘مرأ 

اؾمتح٤ٌمب قمغم ُمتٌذٓ وذم يده يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، وىمد ٟمص اًمٕمٚمامء : ومال يٙمقن  ًمٚم٘مرآن

 ٛمـ سم٤مب أومم إذا يم٤من ي٘مرأ ُمـ اعمّمحػ.ذم أطمًـ هٞمئ٦م: وم ىمراءة اًم٘مرآن

يًتحًـ ).. ذم ُمٕمرض ذيمرهؿ ًمٌٕمض آداب ىمراءة اًم٘مرآن: اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ىم٤مل 

، وذم ُمٙم٤من حمؽمم  وًم٤ٌمس طمًـ ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦مأن جيٚمس قمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن قمغم هٞمئ٦م طمًٜم٦م 

..(يٚمٞمؼ سم٤مًم٘مرآن
(1)

. 

                                                 

 (.74/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)
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 :اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦موذم 

رضمؾ أراد أن ي٘مرأ اًم٘مرآن ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن قمغم أطمًـ أطمقاًمف يٚمٌس ص٤مًمح صمٞم٤مسمف ويتٕمٛمؿ )

(ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م: ٕن شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن واًمٗم٘مف واضم٥م، يمذا ذم ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من
(1)

. 

 ىم٤مل إًمقد ذم شمٗمًػمه:

وُمـ هٜم٤م ىم٤مل سمٕمض إصح٤مب: يًتح٥م عمريد ىمراءشمف ظم٤مرج اًمّمالة أن يٚمٌس أطمًـ ) 

صمٞم٤مسمف ويتٕمٛمؿ ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م شمٕمٔمٞمام ًمف، وُمثٚمف ذم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ، وًمق ىمرأ ُمْمٓمجٕم٤م ومال سم٠مس إذ 

هق ٟمقع ُمـ اًمذيمر. وىمد ُمدح ؾمٌح٤مٟمف ذايمريف ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم ضمٜمقهبؿ ويْمؿ رضمٚمٞمف قمٜمد 

ٟمف ؾمقء أدب وًمق ىمرأ ُم٤مؿمٞم٤م أو قمٜمد اًمٜم٩ًم وٟمحقه ُمـ إقمامل وم٢من يم٤من اًم٘مراءة وٓ يٛمده٤م ٕ

اًمٕمقرة أو يم٤من اًم٘مٚم٥م طم٤مضا همػم ُمِمتٖمؾ مل يٙمره وإٓ يمره، وٓ ي٘مرأ وهق ُمٙمِمقف 

(سمحيشمف ُمـ هق يمذًمؽ
(2)

. 

وهق ذم أطمًـ هٞمئ٦م وأيمٛمؾ  _ٓ ؾمٞمام ُمـ اعمّمحػ_وٓ ؿمؽ أن اًمِمخص إذا ىمرأ اًم٘مرآن 

  واًمقىم٤مر ًمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ : وم٢من ذًمؽ يزيده إيامٟم٤م وي٘مٞمٜم٤موأفمٝمر اًمًٙمٞمٜم٦م واًمتٕمٔمٞمؿ  ،طم٤مل

طمتِم٤مم اًمت٤مم،  وآػم، سمخالف اًمذي ي٘مرأه قمغم طم٤مًم٦م اًمتٌذل وقمدم اًمتقىموشمدسمرا وظمِمققم٤م

ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللَِّ } ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمًٚمػ ُمـ يٕمتؿ إذا أراد اًمتالوة، يم٤من ُمـىمد و َذًمَِؽ َوَُم

ـْ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب ) ٤َم ُِم  .[11]احل٩م:  {(11وَم٢مَِّنَّ

                                                 

 (.111/ 1) :اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م (1)

 .11 قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمديمتقر ومٝمد اًمروُمل ص (، واٟمٔمر:دراؾم٤مت ذم141/ 1شمٗمًػم إًمقد: ) (1)
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 .دة ادصحف إىل مؽاكه بني ادصاحفإدب يف إعاالعرشون: و الثالثادطؾب  

: ومٕمٚمٞمف سم٤مًمقىم٤مر طمػّم٤ماعمُمع جمٛمققم٦م ص إقم٤مدة اعمّمحػ إمم ظمزاٟمتف إذا أراد اًمِمخ

اعمّم٤مطمػ أو يًتٕمٛمؾ اعمّمحػ إلزاطم٦م يدومٕمف سمِمدة،  ومال، واإلضمالل ًمٚمٛمّمحػ

سملم اعمّم٤مطمػ، ٓ ؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م  يٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ ًمٞمجٕمؾ ًمف ُمٙم٤مٟم٤م ٕمٜمػ ومٞمحريمف سم :إظمرى

، ومٝمذا ؾمقء أدب وظمِمقٟم٦م ـمٌع وضمٗم٤مء ، ٤مُمؾاعمّم٤مطمػ ُمٚمتّم٘م٦م سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض سمِمٙمؾ يم

 ٞمد اًمٞمٛمٜمك.ويدظمٚمف سم٤مًم ه اًمٞمنى يًتٕمٛمؾ يمٚمت٤م  يديف ومٞمزيح ًمف ُمٙم٤مٟم٤م سمٞمدوإٟمام 

 ُمٙم٤من إمم ف ومٞمتٓم٤مول ًمٚمقصقلال يٕمتٛمد قمغم ريمٌتٞموم اعمّمحػ ُمرشمٗمٕم٤م يم٤من ُمقوعإذا و

 !.وىمد يً٘مط ُمـ يده ومف ىمذوم٤م أو يْمٕمف سم٤مؾمتٕمج٤مل وقمِمقائٞم٦ماعمّمحػ سمّمٕمقسم٦م صمؿ ي٘مذ

: وأراد أن يْمٕمفوُمرشمٗمٕم٤م ىمٚمٞمال، أو يٗمّمٚمف قمٜمف طم٤مضمز،  فظمٚمٗم ٤من ُمقوع اعمّمحػوإذا يم

طمتك ًمق اطمت٤مج إمم شمٕمديؾ ، رووىم٤مومٕمٚمٞمف أن يًت٘مٌؾ اعمقوع سمقضمٝمف صمؿ يْمٕمف ذم ؾمٙمٞمٜم٦م 

 ضمٚمًتف أو اطمت٤مج إمم اًم٘مٞم٤مم.

دون أن يتقضمف جلٝمتف سمقضمٝمف وٟمٔمره، ومقوٕمف ُمـ ظمٚمػ اًمٔمٝمر  يْمٕمف يٛمد يده ًمٚمخٚمػ وومال  

 ـمري٘م٦م شمٜمؿ قمـ ضمٗم٤مء وقمدم  اهتامم ويمًؾ.

وإذا يم٤من ُمقوٕمف أُم٤مُمف ومال يْمٕمف وضمًده سمٕمٞمد قمـ اعمقوع، سمحٞم٨م يْمٓمر أن يٛمًٙمف 

ورسمام اطمت٤مج  ، صمؿ يدومٕمف دومٕم٤م ًمٞمّمؾ إمم اعمقوعأو سم٠مـمراف إص٤مسمع ٤مسم٦م وم٘مط سم٤مإلهب٤مم واًمًٌ

صمؿ يدؾمف سمٕمجٚم٦م  اعمّمحػ سم٤مًمٞمد إظمرى ويٛمًؽ٢مطمدى يديف إمم آقمتامد قمغم إرض سم

واًميب واحلريم٦م اًمِمديدة، يم٠مٟمف يريد أو يدومٕمف سم٘مقة سمٓمري٘م٦م اًم٘مذف وذاؾم٦م وضمٗم٤مء، 
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وإٟمام ي٘مؽمب  !وطمٜمؼمتٚمٛمؾ واُمتٕم٤مض ـ ُم٤م يّم٤مطم٥م هذه اًمٓمري٘م٦م ُمُمع  ،اًمتخٚمص ُمٜمف

 وسمٜمٗمس ُمٜمنمطم٦م . ،ويْمٕمف هبدوء واطمؽمام

ُمع يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، ُمع ُم٤م يدل قمغم ُمروءة  ؿاجلدب إرومٞمع واًمذوق هق اًمومٝمذا  

قمـ اًمرزيٜم٦م ، سمحٞم٨م يؽمومع قمـ احلريم٤مت اًمٓم٤مئِم٦م واًمًقي٦م اًمِمخص وقم٘مٚمف وطم٤مًمتف اًمٜمٗمًٞم٦م 

 آرشم٤ٌمك وؾمقء إدب واعمٜمٔمر.

ه هبدوء ٓ أن ؛ فؾقضععذ الطاولةوالعرشون: إذا وضع ادصحف  ادطؾب الرابع

 .وصدة يضعه بجػاء

ُمثال: ومال يٜمٌٖمل أن يْمٕمف سم٘مقة واًمرف أاًمٓم٤موًم٦م قمغم  ُمٙم٤مٟمف أراد أن يْمع اعمّمحػ ذموم٢مذا 

وإٟمام ! يرُمٞمف رُمٞم٤مأو ضسم٤م ييسمف قمغم اًمٓم٤موًم٦م يم٠مٟمف  ،ًمدرضم٦م أن ئمٝمر صقت ووٕمف قمٚمٞمٝم٤م

 دون اؾمتٕمج٤مل وضمٗم٤مء. هبدوء شم٤ممقمغم اًمٓم٤موًم٦م  يْمٕمفقمٚمٞمف أن 

ٜمٔمر إمم رء آظمر أو يتحدث ُمع أن يٜمٔمر إمم اعمّمحػ أصمٜم٤مء ووٕمف، ٓ أن يأيْم٤م وقمٚمٞمف 

دب اًمٙم٤مُمؾ ُمع يٜم٤مذم إوٓ ٟم٤مفمر ًمٚمٛمّمحػ، ومٝمذا  صمؿ يْمٕمف همػم ُمٚمتٗم٧مؿمخص 

، يتقضمف سمٙمٚمٞمتف ًمٚمٛمّمحػ ذم طم٤مل ووٕمف وهل ٓ شمزيد قمـ صمقان وم٘مط ومٕمٚمٞمف أن ،اعمّمحػ

ومٝمذا هق إومم وإيمٛمؾ وإطمًـ
(1)

. 

                                                 

وُمـ يًتٖمرب ُمثؾ شمٚمؽ إومٕم٤مل ُمع اعمّمحػ، وٓ يٕمرف ومْمٚمٝم٤م وأمهٞمتٝم٤م:  ومٕمٚمٞمف أن جيرهب٤م ويٕمت٤مده٤م،  (1)

، يمام ؾمٞمتحغم ُمـ طمًـ اخلٚمؼ وشمٕمٔمٞمٛمف حم٦ٌم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واإليامن سمف ىمد زادت ذم ٟمٗمًف  _سم٢مذن اهلل  _ومًٞمجد

ٜمف سم٢مذن اهلل قمز وضمؾ، وم٤مجلزاء ُمـ واًمٚمٓمػ اًمٌمء اًمٙمثػم، وؾمٞمجد أن اجلٗم٤مء وظمِمقٟم٦م اًمٓمٌع واًمٙمؼم ىمد زال قم

  ضمٜمس اًمٕمٛمؾ.
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 .قوصؾه إىل صاحبهوالعرشون: ٓ يدفع ادصحف عذ الطاولة ل ادطؾب اخلامس

دومٕم٤م اعمّمحػ : ومال يدومٕمف قمغم اًمٓم٤موًم٦م  وـمٚم٥م ص٤مطمٌف أن يٜم٤موًمف يمٌػمةقمغم ـم٤موًم٦م  يم٤مٟم٤مإذا 

ك ًمق اعمّمحػ يّمؾ إمم ص٤مطمٌف سم٘مقة اًمدومع، وإٟمام يٜم٤موًمف اعمّمحػ سمٞمده: طمتسمحٞم٨م جيٕمؾ 

 .هذا اًمٗمٕمؾ وأٟمف ؾمقء أدب سم٤مًمغ ُمع اعمّمحػ ضمدا، وٓ ؿمؽ سمحرُم٦ميم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م ىمري٦ٌم

ال جيقز يزحيف، وم أوويمذًمؽ إذا أراد أن يٜم٘مؾ اعمّمحػ ُمـ ُمٙم٤من إمم آظمر قمغم ٟمٗمس اًمٓم٤موًم٦م 

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م ىمري٦ٌم ضمدا  ٤موم٦م ىمري٦ٌم، طمتك ًمق يم٤مٟم٧م اعمًأن يدومٕمف قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام حيٛمٚمف سمٞمده، 

 وضمٗم٤مء. ومٕمٚمٞمف أن حيريمف هبدوء وًمٞمس سمِمدة  وأراد ان حيريمف ىمٚمٞمال ، _ذراع ُمثالأىمؾ ُمـ  _
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 .أفعال تـايف إدب الواجب أو ادستحب مع ادصحف ادبحث السابع:

 ف.صحإىل اد: مد الرجؾني ولادطؾب إ

 .: اشتدبار ادصحفثاينب الؾادط

 ادطؾب الثالث: ختطي ادصحف.

 .عذ ادصحف آتؽاء: الرابع ادطؾب 

 ادطؾب اخلامس: توشد ادصحف.

 .ٓ يرمقه عـد ادـاولةسادس: ادطؾب ال

 .: جعل ادصحف شسةلسابعادطؾب ا

 ادطؾب الثامن: ٓ جيعؾه يتدىل بقده وهو يؿم.

 به إىل رء، أو حيركه أثـاء حمادثته مع غره. ادطؾب التاشع: ٓ يشر

 ادطؾب العاذ: وضعه حتت اإلبط عـد السجود لؾتالوة.

 .ةالؼرآن حمػظة أو حؼقب فقه رء منٓ جيعل صقئًا مؽتوبًا  احلادي عرش: ادطؾب

 ٓ يستعؿل ادصحف حلػظ إوراق.: ثاين عرشالادطؾب   

 . إوراقعالمة بني فقفا رء من الؼرآنجيعل ورقة : ٓ ثالث عرشال ادطؾب

 .عذ ادصحف قئآ يضع صالرابع عرش:  ادطؾب

 .ٓ يثؼل به صقئا ادطؾب اخلامس عرش:

 ادطؾب السادس عرش: ٓ جيعل ادصحف متؽل لؾورقة التي يؽتب فقفا.

 ادطؾب السابع عرش: ٓ جيوز السوح  بادصحف.
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 فتح زر الؽفرباء.ادطؾب الثامن عرش: ٓ يستعؿؾه يف 

 ادطؾب التاشع عرش: ٓ حيك به جسده.

 ادطؾب العرشون: قطع أجزاء مـه.

 ادطؾب احلادي والعرشون: الرضب عذ ادصحف بإصابع.

 .ودفـه : حرق ادصحفثاين والعرشونال بادطؾ

 .: متزيق ادصحفلثالث والعرشونادطؾب ا

إذا وضعت باداء؛  فال يصب ماؤها يف إماكن ادطؾب الرابع والعرشون: الرققة ادؽتوبة 

 الؼذرة.

ادطؾب اخلامس والعرشون: إوراق التالػة من ادصحف توضع يف أماكن ٓئؼة قبل دفـفا 

 أو حرقفا.
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 .فصحإىل اد: مد الرجؾني ولادطؾب إ

 .٦م ضمداىمريٌن يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م إدب ُمع اعمّمحػ ٓؾمٞمام أُمد اًمرضمؾ إمم اعمّمحػ ومٞمف إؾم٤مءة 

 ف.اًمٕمٚمامء إمم حتريٛم أيمثرًمذًمؽ ذه٥م 

 ىم٤مل اًمٜمقوي:

ٙمـ أي اعمّمحػ قمغم ُمرشمٗمع وم٢من يم٤من يـ آزدراء سمف.. ُم٤م مل )وحيرم ُمد اًمرضمؾ عم٤م ومٞمف ُم)

يمذًمؽ ومال حيرم(
(1)

. 

 ىم٤مل اًمزريمٌم:و

)وحيرم ُمد اًمرضمٚملم إمم رء ُمـ اًم٘مرآن أو يمت٥م اًمٕمٚمؿ( 
(2)

. 

: )وٓ جيقز اؾمتدسم٤مره أو ُمد اًمرضمؾ إًمٞمف، _رْحف اهلل _ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبو

وٟمحق ذًمؽ مم٤م ومٞمف شمرك شمٕمٔمٞمٛمف(
(3)

. 

 ؾم١مال هلٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء: ذمو

ٟم٠مُمؾ سمٞم٤من اًمقاضم٥م ٟمحق اعمّمحػ اًمٙمريؿ واطمؽماُمف ، وطمٙمؿ ُمد إرضمؾ إمم اعمّمحػ ذم )

 .(اعمًجد وهمػم اعمًجد وذم مجٞمع إطمقال

جي٥م اطمؽمام اعمّمحػ اًمنميػ وحيرم يمؾ ُم٤م ومٞمف إه٤مٟم٦م ًمف : يمدظمقل اخلالء سمف ): واجلقاب

وووٕمف ذم ُمٙم٤من همػم ـم٤مهر ، وشمقؾمده وُمد اًمرضمؾ إًمٞمف ، ويمت٤مسم٦م رء ُمٜمف ذم اعمقاـمـ اًم٘مذرة 

                                                 

 (.1/19( إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ) 1)

 (.1/117)  اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: (1)

 . 11آداب اعمٌم إمم اًمّمالة ص(1)
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هت٤من ، واًمًٗمر سمف إمم سمالد اًمٕمدو، همػم اعمحؽمُم٦م أو شمٕمٚمٞم٘مف ومٞمٝم٤م ، ويمت٤مسمتف ذم اًمّمحػ اًمتل 

 ذا اٟمدرس رء ُمـ اعمّم٤مطمػ وم٢مٟمف حيرق أو يدومـ ذم ُمٙم٤من ـم٤مهر .، وإومتٙملم اًمٙم٤مومر ُمٜمف

(وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 
(1)

. 

: ) ٓ ؿمؽ أن شمٕمٔمٞمؿ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ُمـ يمامل اإليامن، ويمامل وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

و إمم احلقاُمؾ اًمتل ومٞمٝم٤م شمٕمٔمٞمؿ اإلٟم٤ًمن ًمرسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وُمد اًمرضمؾ إمم اعمّمحػ أ

اعمّم٤مطمػ، أو اجلٚمقس قمغم يمرد، أو ُم٤مص٦م )ـم٤موًم٦م( حتتٝم٤م ُمّمحػ يٜم٤مذم يمامل اًمتٕمٔمٞمؿ 

ًمٙمالم اهلل قمز وضمؾ ..(
(2)

. 

٢مه٤مٟم٦م ٕن هذا ومٞمٝم اًمٗمقزان:)وٓ متد رضمٚمؽ إمم اعمّمحػ وىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح

ًمٚمٛمّمحػ(
(3)

. 

، ٕٟمف إن يم٤من ىمري٤ٌم حريٛمٞم٦ماًمتوسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء قمؼم قمـ ذًمؽ سم٤مًمٙمراه٦م، وىمد ي٘مّمد اًمٙمراه٦م 

 ضمدا يٙم٤مد يالصؼ اًم٘مدُملم وم٤مًمتحريؿ فم٤مهر.

 ىم٤مل احلج٤موي:

(ويٙمره ُمد اًمرضمٚملم إمم ضمٝمتف)
(4)

. 

                                                 

 .(14/  1ٛم٦م: )ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائ (1)

 ٟم٘ماًل قمـ ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب . (1)

 .119ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب اًمنمقمٞم٦م ص (1)

 (.41/  1اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أْحد سمـ طمٜمٌؾ: ) (4)
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إمم إرض سمال  ف اعمّمحػ، واؾمتدسم٤مره وختٓمٞمف ورُمٞموذم ٟمٞمؾ اعمآرب: )ويٙمره ُمد رضمٚمٞمف إمم

ووع(
(1)

. 

 وذم اًمٌحر اًمرائؼ:

أن شمٙمقن قمغم ُمٙم٤من  إمم اعمّمحػ أو يمت٥م اًمٗم٘مف إٓيٙمره أن يٛمد رضمٚمٞمف ذم اًمٜمقم وهمػمه )

(ُمرشمٗمع قمـ اعمح٤مذاة 
(2)

. 

ُمد اًمرضمٚملم إًمٞمف: يرضمع ًمٚمٕمرف   وحتديد ىمرب اعمّمحػ وسمٕمده: سمحٞم٨م يّمدق قمٚمٞمف أٟمف ىمد

وسم٤مًمت٤مزم ٓ يّمدق ، ذم إطمقال اعمٕمت٤مدة، ويٌدو أن ؾمٌٕم٦م أُمت٤مر شمٕمتؼم سمٕمٞمدة اًمًٚمٞمؿ واًمٜمٔمر

 .طمػ٤مُمد رضمٚمٞمف إمم اعمّمحػ أو اعمّم ىمد  قمٚمٞمف أٟمف

ويمذًمؽ اًمًت٦م أُمت٤مر واخلٛم٦ًم، ٓ ؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ اًمتل أُم٤مُمف ىمٚمٞمٚم٦م، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م  

هبذه  اعمّم٤مطمػ يمثػمة وأظمذت طمٞمزا يمٌػما ُمـ اعمٙم٤من: وم٢من اًمٜم٤مفمر إمم ُمـ ُمد رضمٚمٞمف دم٤مهٝم٤م

: ومٙم٠مَّن٤م ىمري٦ٌم ُمـ ٤مٝموووقطمف إمم اعمّم٤مطمػ سم٥ًٌم يمثرهت٤م ٞمىمد يٕمتؼمه ىمد ُمد رضمٚم اعم٤ًموم٦م

رضمٚمٞمف، وم٤معم٠ًمًم٦م ٟمًٌٞم٦م وختتٚمػ سمح٥ًم يمثرة اعمّم٤مطمػ وُم٤ًمطم٦م اعمًجد، وشمتدرج سملم 

 احلرُم٦م وسملم اًمٙمراه٦م وظمالف إومم سمح٥ًم اًم٘مرب واًمٌٕمد، واحلرُم٦م أيْم٤م قمغم درضم٤مت.

ُم٘مدار إٓ  قمغم أن ُمـ مل يٙمـ سمٞمٜمف وسملم اعمّمحػ أو اعمّم٤مطمػ إٓ أن اًمٜم٤مس ؿمٌف ُمتٗم٘ملم 

، ويٜمٙمرون هذا اعمٜمٔمر ويِمٛمئزون ُمٜمف وًمق يم٤من اطمد ًمٚمّمالة وم٢مَّنؿ يٕمتؼموٟمف ىمري٤ٌمو صػ

                                                 

 111صواٟمٔمر اًمٗمت٤موى ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل  ،(111/ 1: )ٟمٞمؾ اعمآرب(1)

 (.1/11( واإلىمٜم٤مع: )1/181(، واٟمٔمر:  أداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح: )1/11اًمٌحر اًمرائؼ: ) (1)
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أُم٤مُمف ؿمخص هبذه اعم٤ًموم٦م ٓقمتؼمت إؾم٤مءة، وم٢مذا يم٤من هذا اًمِمخص هق واًمده  ًمرسمام دظمؾ ذم 

 . اًمٕم٘مقق

أو يم٤مٟم٧م ؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ؾم٤مشمرا يمٕمٛمقد وٟمحقه، ، ويمذًمؽ إذا ضمٕمويمٚمام يم٤من أسمٕمد يم٤من أومْمؾ 

ذم ٟمٗمس آدم٤مه وإٟمام ذم ضمٝم٦م اًمٞمٛملم أو اًمِمامل سمٛم٤ًموم٦م يم٤مومٞم٦ماعمّم٤مطمػ ًمٞم٧ًم 
(1)

. 

 

 .: اشتدبار ادصحفثاينب الؾادط

ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رْحف اهلل: )وٓ جيقز اؾمتدسم٤مره، أو ُمد اًمرضمؾ إًمٞمف، وٟمحق 

ذًمؽ مم٤م ومٞمف شمرك شمٕمٔمٞمٛمف(
(2)

. 

(..ضم٤مء ذم اًمروض اعمرسمع: )ويمره ُمد رضمؾ إًمٞمف واؾمتدسم٤مرهو
(3)

. 

وآؾمتدسم٤مر ًمٞمس إؾمٜم٤مد اًمٔمٝمر إًمٞمف، ومٝمذا ٓ ؿمؽ ذم طمرُمتف، وإٟمام آؾمتدسم٤مر ضمٕمؾ اعمّمحػ 

أو اعمّم٤مطمػ ظمٚمػ ضمٝم٦م اًمٔمٝمر وهل سمٕمٚمق ُمٜمخٗمض ، وم٢من يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ  ىمري٦ٌم ٟمًٌٞم٤م 

                                                 

إرض سمٜمحق ُمؽم إمم ُمؽم وٟمّمػ، وًمٚمتخٚمص ُمـ هذا احلرج ي٘مؽمح أن شمٙمقن اعمّم٤مطمػ ذم رف يرشمٗمع قمـ  (1)

 سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ذم ضمٝم٦م اًمرضمٚملم وإٟمام ُمرشمٗمع، وهذا ُمٕمٛمقل سمف ذم سمٕمض اعم٤ًمضمد.

وًمٞمس ذم ذًمؽ طمرج يمام يٕمت٘مد سمٕمض اًمٜم٤مس طمٞم٨م يٕمت٘مدون طمرُم٦م أو يمراه٦م ُمد اًمرضمٚملم ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م، ٕن ُم٤مذيمره 

ٜمٗمٞمف ىمٞمده سمح٤مًم٦م اًمٜمقم، وىمد أومت٧م اًمٚمجٜم٦م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مّمد ُمٜمف ُمدمه٤م ٟمحق اًمٙمٕم٦ٌم، وُمـ يمرهف ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ احل

أداب  اًم٘مٌٚم٦م ذم اعمًجد ظم٤مص٦م. اٟمٔمر:ضمٝم٦م اًمدائٛم٦م سم٤مجلقاز، وهٜم٤مك رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أْحد سمٙمراه٦م آؾمتٜم٤مد إمم 

 (.91/  4اًمنمقمٞم٦م: )

 .11آداب اعمٌم إمم اًمّمالة ص (1)

 (.1/71اًمروض اعمرسمع: ) (1)
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وم٢مٟمف يٕمتؼم اؾمتدسم٤مرا ٓ جيقز ، وإن يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة ٟمققم٤م ُم٤م:  واظمتٚمػ اًمٜمٔمر ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م وم٢مٟمف 

الف إومم، وم٢من يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة سمٕمدا شم٤مُم٤م سمحٞم٨م ٓ يّمدق قمٚمٞمف أٟمف اؾمتدسم٤مر ومال يٙمره أو ظم

سم٠مس، ويمذًمؽ إن يم٤مٟم٧م ُمرشمٗمٕم٦م سمحٞم٨م ٓ شمٙمقن ُم٤ًمُمت٦م ًمٚمٔمٝمر، يمام هق احل٤مصؾ ذم يمثػم ُمـ 

 اعم٤ًمضمد، ومال سم٠مس أن يًتٜمد إمم ضمدار واعمّم٤مطمػ ومقىمف.

هم٤مًم٥م اًمٕمٚمامء جيٛمٕمقن ذم وم٤مًمٙمالم قمغم آؾمتدسم٤مر يٜمٓمٌؼ قمغم ُمد اًمرضمٚملم إًمٞمف، وهلذا   

ومٛمد اًمرضمٚملم إًمٞمف أي إمم ضمٝمتف  _يمام ُمر ُمٕمٜم٤م _يمالُمٝمؿ  سملم ُمد اًمرضمٚملم إًمٞمف وسملم اؾمتدسم٤مره 

، وآؾمتدسم٤مر هق قمٙمس ذًمؽ إي ووع اًمٔمٝمر إمم ضمٝمتف، ٓ إؾمٜم٤مد ٓ ُمالُمًتف سم٤مًمرضمٚملم

 اًمٔمٝمر قمٚمٞمف.

ص اًمٕمٚمامء قمغم طمرُم٦م أُم٤م آؾمتٜم٤مد إمم اعمّمحػ أو اعمّم٤مطمػ ومٝمذا ٓ جيقز سمال ؿمؽ سمؾ وٟم

 ُمٙمتقب قمٚمٞمف آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. آؾمتٜم٤مد قمغم ضمدار

 ىم٤مل ذم حتٗم٦م اخلٓمٞم٥م:

. سم٠من ضمٕمؾ ظمٚمػ فمٝمره أُم٤م إن .٤م يمت٥م ُمٜمف قمغم ضمدارعمىم٤مل اسمـ اًمٕمامد : وحيرم آؾمتٜم٤مد  ) 

(يم٤من ومقق رأؾمف ، وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ٓ حيرم آؾمتٜم٤مد إمم اجلدار اعمٙمتقب ومٞمف
(1)

. 

 .: ختطي ادصحفثالثادطؾب ال

سمٛمٕمٜمك اعمرور ُمـ ومقىمف دون ُمالُمًف أي ُمـ اًمرضمٚملم ًمف، وم٠مُم٤م ُمالُم٦ًم إطمدى اًمرضمٚملم ًمف 

 ومٝمذا ٓ ؿمؽ أٟمف ظمٓمػم، وم٤معم٠ًمًم٦م هٜم٤م جمرد ختٓمٞمف.

                                                 

 (.149/ 1حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م:) (1)
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ذم اًمروض اعمرسمع: )ويمره ختٓمٞمف(ىم٤مل 
(1)

. 

اًمٙمت٥م : ) وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي هق أقمٔمؿ  -رْحف اهلل  -سمـ سم٤مز قمٌد اًمٕمزيز وىم٤مل اًمِمٞمخ 

وأذومٝم٤م أومم سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م وسم٤مًمرومع واًمّمٞم٤مٟم٦م، وقمدم ضمٕمٚمف حمؾ إه٤مٟم٦م ُُيِمك أن يدوؾمف أو يٚمٓمٛمف 

أو يٛمر قمٚمٞمف سم٤مٕرضمؾ، ومال سمد أن يٙمقن حمٚمف رومٞمٕم٤ًم ُمّمقٟم٤ًم (
(2)

. 

 :ـ ووم٘مف اهلل ـ  وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمٙمريؿ اخلْمػم

تٝم٤من ًمٙمت٥م أهؾ ٓ ؿمؽ أن هذا اُم: هذا ي٠ًمل قمـ اعمرور ُمـ ومقق اًمٙمت٥م أو اعمّم٤مطمػ؟)

اًمٕمٚمؿ، وإذا يم٤من إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمّم٤مطمػ ومٝمق أقمٔمؿ، ٓ جيقز أن يٛمر ُمـ ومقىمٝم٤م، وًمذا أومتك 

(سمٕمْمٝمؿ سمتحريؿ ُمد اًمرضمؾ إًمٞمٝم٤م، واهلل اعمًتٕم٤من
(3)

. 

اعمّم٤مطمػ: سمحٞم٨م شمٙمقن  ويمذًمؽ إومم وإيمٛمؾ أن ٓ يٛمر ىمري٤ٌم ضمدا ُمـ اعمّمحػ أو

ومٛمع أٟمف ؾمقء أدب ُمع يمت٤مب  ،ُمٜمٝم٤م، وىمد شمالُمس أـمراف ُمالسمًف اعمّم٤مطمػ أىمداُمف ىمري٦ٌم

 اهلل: أيْم٤م ُيِمك أن شمالُمس رضمٚمف اعمّم٤مطمػ ومٞم٘مع ذم اعمحٔمقر اًمِمديد.

 قمـا شم٤مُم٤م وقمٗمقيتٝمؿ يٌتٕمدون سمٕمداإلؾمالُمٞم٦م وٟمجد اإلظمقة ُمـ ذق آؾمٞم٤م سمٗمٓمرهتؿ 

وأطمٜمقا أرضمٚمٝمؿ، صمؿ أٟمزًمقا  ،٤مك ُمتًع ًمالسمتٕم٤مد ـم٠مـم٠موا أضم٤ًمدهؿإذا مل يٙمـ هٜم، واعمّم٤مطمػ

ومٞمجٕمٚمقن اًمٞمد هل اًم٘مري٦ٌم ، اؾمتٓم٤مقمتٝمؿؾ سمٛمح٤مذاة أرضمٚمٝمؿ ىمدر أيدهيؿ إمم إؾمٗم

 ًمٚمٛمّمحػ واعمح٤مذي٦م ًمف وًمٞمس اًم٘مدم أو اًمرضمؾ.

                                                 

 (.1/117(، ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك: )1/171(، واٟمٔمر اعمٌدع ٓسمـ ُمٗمٚمح: ) 1/71) (1)

 (. 1/119اًمٗمقائد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ اًمدروس اًم٤ٌمزي٦م:)  (1)

 ذح يمت٤مب احل٩م ُمـ صحٞمح ُمًٚمؿ: )قمـ ـمريؼ اًمِم٤مُمٚم٦م(. (1)
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أَّن٤م أومْمؾ ُمـ اجلٗم٤مء وقمدم اعم٤ٌمٓة، يمام وهذه إومٕم٤مل وإن يم٤من ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمتٙمٚمػ : إٓ  

ُمـ أؾمٗمؾ شمالُمس اعمالسمس ىمد اعمرور ىمرب اعمّم٤مطمػ سمحٞم٨م ُم٤م أن سمٕمض هذا ُمٓمٚمقب، أ

سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ، وؾمقء أدب   ؿمؽ أٟمف خمؾومال : اعمّم٤مطمػ دون أدٟمك حم٤موًم٦م ًمالسمتٕم٤مد واًمّمٞم٤مٟم٦م

 ، وظمالف إومم أو أؿمد.وهمٗمٚم٦م ؿمديدة

 

 .عذ ادصحف آتؽاء: رابعال ادطؾب   

وٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف( طمرُمتف.. ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: )وُمـ
(1)

. 

ُمٗمٚمح: )ىم٤مل اسمـ قمٌد اًم٘مقي ذم يمت٤مسمف جمٛمع اًمٌحريـ: أٟمف حيرم آشمٙم٤مء قمغم ىم٤مل اسمـ و

اعمّمحػ، وقمغم يمت٥م احلدي٨م، وُم٤م ومٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن اشمٗم٤مىم٤ًم . اٟمتٝمك يمالُمف(
(2)

. 

وىم٤مل اًمٌٝمقِت: )وحيرم اًمقزن سمف وآشمٙم٤مء قمٚمٞمف، وىم٤مل أْحد ذم يمت٥م احلدي٨م: إن ظم٤مف 

هىم٦م ومال سم٠مس(
(3)

. 

حيرم شمقؾمده وآشمٙم٤مء قمٚمٞمف، ويمذا يمت٥م اًمٕمٚمؿ اًمتل ومٞمٝم٤م ىمرآن، وإن مل وذم ٟمٞمؾ اعمآرب: )و

يٙمـ ومٞمٝم٤م ىمرآن يُمره، وإن ظم٤مف قمٚمٞمٝم٤م ومال سم٠مس(
(4)

. 

                                                 

 (.1/14اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن:)  (1)

 (.1/197اًمنمقمٞم٦م: ) أداب  (1)

 (.1/78ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات: )  (1)

 (.1/111ٟمٞمؾ اعمآرب: )  (4)
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واًم٤ًمقمد قمٚمٞمف، أو يم٤من سمٛمًٙمف ووٖمٓمف قمغم إرض قمٜمد  شمٙم٤مء سمقوع اعمرومؼوؾمقاء يم٤من آ

قمٚمٞمف قمٜمد قوع اًمٙمػ سم ويمذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل آقمتامد قمٚمٞمف سمؾ هذا أؿمد طمرُم٦م،  اًمٜمٝمقض، 

 اًمٜمٝمقض.

، ويمذًمؽ ٓ سمؾ جمرد ووعوإن مل يٙمـ هٜم٤مك اقمتامد  اًم٤ًمقمد قمٚمٞمف،ووع وٓ يٜمٌٖمل أيْم٤م 

أين ُمـ ووع اًم٤ًمقمدهذا وإن يم٤من : قمٚمٞمف يْمع يمٗمف
(1)

قمـ يمؾ شمٚمؽ ٌٕمد ، وًمٙمـ يٜمٌٖمل اًم

 .ُمع اعمّمحػيم٤مُمٚم٦م ٤مىم٦م إطم٤ًمس ُمرهػ وًمٌ أن يٙمقن اعم١مُمـ ذاإومٕم٤مل، و

 .ادصحف: توشد ادطؾب اخلامس

 واًمتقؾمد أن جُيٕمؾ أؾمٗمؾ اًمرأس يم٤مًمقؾم٤مدة، وأيمثر اًمٕمٚمامء قمغم حتريٛمف.

ىم٤مل اًمٜمقوي: )وحيرم شمقؾمده، سمؾ شمقؾمد آطم٤مد يمت٥م اًمٕمٚمؿ طمرام(
(2)

. 

جي٥م اطمؽمام اعمّمحػ اًمنميػ وحيرم  وأومتك اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م سم٤مًمتحريؿ، ىم٤مًمقا:)

(وشمقؾمدهء..يمؾ ُم٤م ومٞمف إه٤مٟم٦م ًمف : يمدظمقل اخلال
(3)

. 

وىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان: ).. وٓ يتقؾمده أو يٜم٤مم قمٚمٞمف ٕن هذا ومٞمف إه٤مٟم٦م ًمٚمٛمّمحػ، 

طمتك يمت٥م احلدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م يمالم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ شمتقؾمد(
(4)

. 

                                                 

 سمٕمض اًمٜم٤مس يِمٌؽ يديف ويْمٕمٝم٤م قمغم اعمّمحػ، وٓ ؿمؽ أن هذا ٓ يٜمٌٖمل. (1)

(، 117/  1(، وُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك : )1/14، واٟمٔمر: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل: )117اًمتٌٞم٤من ص (1)

 (.91/  1واإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع: )

 .(14/  1ى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: )ومت٤مو (1)

 .119ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب اًمنمقمٞم٦م ص (4)



 

 

 

186 

 :  _رْحف اهلل _وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ

آسمتذال  ٓ ؿمؽ أن شمقؾمد اًم٘مرآن طمرام وذٟم٥م يمٌػم ومٞمٚمزم اعمًٚمٛملم صٞم٤مٟم٦م اعمّم٤مطمػ قمـ)

..(وطمٗمٔمٝم٤م قمـ قم٨ٌم اًمٕم٤مسمثلم
(1)

. 

 واؾمتثٜمك اًمٕمٚمامء ُمـ اًمتحريؿ إذا ظمٌم هىمتف، ومٞمجقز أن يْمٕمف حت٧م رأؾمف.

اًمروض اعمرسمع: )وحيرم أيْم٤ًم.. وشمقؾمده، وشمقؾمد يمت٥م قمٚمؿ ومٞمف ىمرآن: ُم٤ممل ىم٤مل ص٤مطم٥م 

ُيػ هىم٦م(
(2)

 . 

ويمذًمؽ إذا ظمٌم قمٚمٞمف ُمـ اًمتٛمزيؼ ومل جيد ُمًٚمام أُمٞمٜم٤م يْمٕمف قمٜمده
(3)

. 

وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أن اخلقف ُمـ هىمتف ٓ شمٌٞمح ووٕمف حت٧م اًمرأس، وإٟمام اًمذي يٌٞمح 

 ذًمؽ اخلِمٞم٦م قمٚمٞمف ُمـ اًمتٚمػ أو أن شمٜم٤مًمف يد يم٤مومر أو شمٜم٤مًمف ٟمج٤مؾم٦م.

ىم٤مل اًمنمسمٞمٜمل: )وحيرم.. وشمقؾمده وإن ظم٤مف هىمتف .. ٟمٕمؿ إن ظم٤مف قمغم اعمّمحػ ُمـ 

قؾمده سمؾ جي٥م قمٚمٞمف(شمٚمػ ٟمحق طمرق أو شمٜمجٞمس أو يم٤مومر: ضم٤مز ًمف أن يت
(4)

. 

 

 

 

                                                 

 (.44/ 4ومت٤موى إؾمالُمٞم٦م: ) (1)

 (.111/  1) :احلٌٞم٥م، واٟمٔمر: حتٗم٦م (1/71 )(1)

 (.81/  1(، وذح اًمٌٝمج٦م اًمقردي٦م: )1/147ر:طمقار اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي: )اٟمٔم (1)

 (.1/18)  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: (4)
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 ـ: سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديوذم 

أظمذ يم٤مومر سمؾ جي٥م وحيرم شمقؾمده وإن ظمٞمػ هىمتف، ٓ إن ظمٞمػ شمٚمٗمف أو شمٜمجًف أو) 

(طمٞمٜمئذ
(1)

. 

 وهٜم٤مك ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يرى  يمراه٦م اًمتقؾمد ٓ اًمتحريؿ.

سمـ  ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح: )ويٙمره شمقؾمد اعمّمحػ، ذيمره اسمـ متٞمؿ. وذيمره ذم اًمرقم٤مي٦م، وىم٤مل سمٙمر

حمٛمد: يمره أسمق قمٌد اهلل أن يْمع اعمّمحػ حت٧م رأؾمف ومٞمٜم٤مم قمٚمٞمف، ىم٤مل اًم٘م٤ميض: إٟمام يمره ذًمؽ 

واظمت٤مر اسمـ ْحدان  ٕن ومٞمف اسمتذآً ًمف وٟم٘مّم٤مٟم٤ًم ُمـ طمرُمتف وم٢مٟمف يٗمٕمؾ سمف يمام يٗمٕمؾ سم٤معمت٤مع .

اًمتحريؿ وىمٓمع سمف ذم اعمٖمٜمل واًمنمح يمام ؾمٞم٠مِت ذم اًمٗمّمؾ سمٕمده، ويمذا ؾم٤مئر يمت٥م اًمٕمٚمؿ إن 

٤من ومٞمٝم٤م ىمرآن وإٓ يمره وم٘مط، وىم٤مل أْحد ذم رواي٦م ٟمٕمٞمؿ سمـ ٟم٤مقمؿ وؾم٠مًمف أيْمع اًمرضمؾ يم

اًمٙمت٥م حت٧م رأؾمف؟ ىم٤مل أي يمت٥م؟ ىمٚم٧م، يمت٥م احلدي٨م، ىم٤مل: إذا ظم٤مف أن شمنق ومال سم٠مس 

وأُم٤م أن شمتخذه وؾم٤مدة ومال(
(2)

. 

 

 .ٓ يرمقه عـد ادـاولة : سادسادطؾب ال

ص٤مطمٌف إذا أراد أن يٜم٤موًمف(ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ).. وٓ يرُمل سمف إمم 
(3)

. 

 :ـ طمٗمٔمف اهلل ـ  وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمٙمريؿ اخلْمػم

                                                 

 (.1/91ىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع: )(، واٟمٔمر: اإل11/ 1( سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ: )1)

 (.1/117ّم٤مف : )(، واٟمٔمر: اإلٟم1/181أداب اًمنمقمٞم٦م: )  (1)

 (.1/14اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن: )  (1)
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ومرٌق سملم أن شمْمع اعمّمحػ قمغم إرض وسملم أن شمٚم٘مٞمف قمغم إرض وشمرُمٞمف قمغم إرض، )

ه قمغم إرض، هق ُمرده إمم إرض ًمٙمـ ومرٌق ؤوع اًمٌمء قمٛمقُم٤ًم قمغم إرض وإًم٘م٤مأو و

ضم٤مئز قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ إًم٘م٤مؤه قمغم إرض ظمٓمٌر سمٞمٜمٝمام، ووع اعمّمحػ قمغم إرض 

(قمٔمٞمؿ، ومرٌق سمٞمٜمٝمام
(1)

. 

وٓسمد أن ٟمتذيمر أن إوراق اًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م آي٤مت  شم٠مظمذ طمٙمؿ اعمّمحػ اًمٙم٤مُمؾ، وُمـ سم٤مب 

 أومم إضمزاء اعمتٗمرىم٦م، ومٚمٞمحذر اعمًٚمؿ ُمـ رُمٞمٝم٤م واًمت٤ًمهؾ ذم أُمره٤م. 

 .: جعل ادصحف شسةلسابعادطؾب ا

وٓ ؿمؽ أن ، أُم٤مم اعمّمكم واخت٤مذه ؾمؽمة ًمٚمّمالة سمدًٓ ُمـ إقمٛمدة واًمدواًمٞم٥مسمٛمٕمٜمك ٟمّمٌف 

، ويمذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ ٞمْمٕمف قمغم إرضٟمف ؾمٕ ،ٚمٛمّمحػًمهذا ُمـ اُمتٝم٤من 

 جمٛمققم٦م ومقق سمٕمض.

ف ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ؾم١ماٌل هذا ٟمّمف: )ي٤م ؿمٞمخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓخت٤مذ اعمّمحػ ؾمؽمة ذم  وىمد ُوضمِّ

إقمٛمدة سمٕمٞمدة قمـ اًمِمخص ذم ُمٙم٤من صالشمف أو اجلدار، هؾ ذم  اعمًجد ظمّمقص٤ًم إذا يم٤مٟم٧م

 .هذا إه٤مٟم٦م ًمٚمٛمّمحػ أو جيقز؟

ٓ جيقز أن دمٕمؾ اعمّمحػ ؾمؽمة ًمؽ: ٕن هذا اؾمتخدام ًمٚمٛمّمحػ ذم همػم : )..اًمِمٞمخ ىم٤مل

(..ُم٤م ووع ًمف، اعمّمحػ جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن حيؽمُمف ويٕمٔمٛمف
(2)

. 

                                                 

 (.8/ 1) ذح اًمتجريد اًمٍميح ٕطم٤مدي٨م اجل٤مُمع اًمّمحٞمح: (1)

 .17ًم٘م٤مء اًم٤ٌمب اعمٗمتقح رىمؿ  (1)
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ع قمٚمٞمٝم٤م اعمّمحػ أو اعمّم٤مطمػ، ومال سم٠مس أن أُم٤م اًمّمالة إمم اًمدواًمٞم٥م واًمٙمراد اًمتل وو

، وًمٙمـ حتريؽ اًمٙمرد اًمذي قمٚمٞمف اعمّمحػ ُمـ أضمؾ اخت٤مذه _إن ؿم٤مء اهلل _يّمغم إًمٞمٝم٤م

ٓ حيرك ُم٤م يم٤من و ٓ يًح٥م اًمٙمرد إمم ضمٝمتف،، وم٤مٕومم أن _واهلل أقمٚمؿ _ؾمؽمه ومٞمف ٟمٔمر

 .اطمؽماُم٤م ًمفقمٚمٞمف اعمّمحػ ُمـ أضمؾ اؾمتٕمامًمف ؾمؽمة 

ذق آؾمٞم٤م ٓ يًحٌقن اًمٙمرد طمتك ُمـ أضمؾ اًم٘مراءة ُمـ اهلٜمد وُمـ  وسمٕمض اعمًٚمٛملم 

إن  _ يت٘مدُمقن إًمٞمف سم٠مٟمٗمًٝمؿ، ًمِمدة شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمٙمت٤مب رهبؿ، ًمٙمـ اًمّمقاباموإٟم ،عمّمحػا

هذا : ووشم٘مريٌف ُمـ أضمؾ اًمتالوة ومٞمفضمقاز شمٜم٤مول اًمٙمرد اًمذي قمٚمٞمف اعمّمحػ  _اهلل ؿم٤مء 

 ؾمؽمة . واهلل أقمٚمؿ. يمرؾمٞمف خت٤مذأضمؾ اُيتٚمػ قمـ شمٜم٤موًمف وضمره إمم ضمٝم٦م أظمرى ُمـ 

 

 .ٓ جيعؾه يتدىل بقده وهو يؿم: الثامنادطؾب 

سمٛمٕمٜمك أن اًمقاضم٥م وإومم أن يرومٕمف إمم  صدره  أو ىمري٥م ُمٜمف أصمٜم٤مء ْحٚمف واًمًػم سمف، وأؿمد 

ُمـ ذًمؽ أن يٛمًٙمف سم٢مطمدى اًمدومتلم ويٛمٌم سمف وهق ُمٜمِمقر) ُمٗمتقح(، أو يٜم٤موًمف ؿمخّم٤م 

ًمق يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م ىمري٦ٌم، وإذا يم٤من سمح٤مضم٦م إمم سم٘م٤مئف  وهق ممًؽ سمدوم٦م واطمدة وم٘مط، طمتك

صمؿ  سم٠من يْمع يمؾ يد حت٧م  ضم٤مٟم٥م ُمـ ضم٤مٟمٌل اعمّمحػ،وذًمؽ ٙمف سمٙمٚمت٤م يديف، ُمٗمتقطم٤م ومٚمٞمٛمً

اخلٞمط ه ُمع إهمالق اًمدومتلم ، وي٘مقم صٌٕمف قمغم اعمقوع اًمذي يريديٜم٤موًمف ص٤مطمٌف، أو يْمع إ

 .هبذه احل٤مضم٦م دون قمٜم٤مء اعمقضمقد ذم أهمٚم٥م اعمّم٤مطمػ
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 ب التاشع: ٓ يشر به إىل رء، أو حيركه أثـاء حمادثته مع غره.ادطؾ

 سم٤معمّمحػ إمم رء أصمٜم٤مء طمديثف ُمع أظمريـ ، أو حيريمف وهيزه أصمٜم٤مء حم٤مدصمتف ُمٕمٝمؿ، ػمٓ يِم 

وإومم أن ٓ يتحدث ُمع همػمه ُمدة ـمقيٚم٦م وهق ممًؽ سم٤معمّمحػ، سمؾ إومْمؾ أن يْمٕمف 

طمديثف، ومٝمذا هق إدب اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ذم ُمٙم٤مٟمف اًمالئؼ سمف طمتك يٜمتٝمل ُمـ 

 اعمّمحػ.

 .عه حتت اإلبط عـد السجود لؾتالوة: وضادطؾب العاذ

ُمر همػم ٓئؼ ئمـ سمٕمض اًمٜم٤مس أن هذا اًمٗمٕمؾ أومْمؾ ُمـ ووٕمف قمغم إرض، ُمع أن هذا إ

ن اإلسمط حمؾ ُمًت٘مذر قمروم٤م، ومٗمٞمف ٟمقع وم٢م ًمٚمً٘مقط، وأيْم٤م فٕمروُمع اعمّمحػ، يمام أٟمف ي

ء ًمٚمٛمّمحػ وىمٚمف أدب، وًمق ىمٞمؾ أن ووٕمف قمغم اًمًج٤مد أومْمؾ ُمـ ووٕمف حت٧م ازدرا

إن  _اإلسمط ًمٙم٤من هلذا اًم٘مقل وضم٤مهتف، سمؾ وٓ سم٠مس سمقوٕمف أُم٤مُمف قمغم اًمًج٤مد ًمٗمؽمة يًػمة 

 يْمٕمف قمٚمٞمف. ىمري٥م ًجقد، إذا مل يٙمـ ًمديف رءطمتك يٜمتٝمل ُمـ اًم_ؿم٤مء اهلل 

ُمـ اًمٜم٤مس إذا يم٤من يّمكم وي٘مرأ ُمـ اعمّمحػ وأراد  يمثػم).. :ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

إه٤مٟم٦م ًمٚمٛمّمحػ ومال سم٠مس سمف، واهلل اًمًجقد يْمٕمف سملم يديف، ومٝمذا ٓ يٕمد اُمتٝم٤مٟم٤ًم وٓ 

(قمٚمؿأ
(1)

. 

                                                 

 (.189/ 1ذح ري٤مض اًمّم٤محللم: ) (1)
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ويمذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل أن  يْمٕمف سملم أص٤مسمٕمف أو يٛمًٙمف سم٤مإلهب٤مم واًم٤ًٌمسم٦م ويًجد سمف قمغم 

إرض: ومٝمذا ىمري٥م ُمـ ؾم٤مسم٘مف، ُمع قمدم متٙملم اًمٞمد ُمـ ووع اًمًجقد اًمّمحٞمح، ٕٟمف  

 ٞمْمٓمر أن يًجد قمغم سمٕمض إص٤مسمع وم٘مط.ؾمؾمٞمْمع فمٝمر اًمٙمػ قمغم إرض ٓ سم٤مـمٜمٝم٤م، أو 

 

 .ةالؼرآن حمػظة أو حؼقب فقه رء منمؽتوبًا ٓ جيعل صقئًا : عرش احلاديادطؾب: 

 ىم٤مل اًمرُمكم:

)وٓ جيقز ضمٕمؾ ٟمحق ذه٥م ذم يم٤مهمد يمت٥م قمٚمٞمف سمًؿ اهلل اًمرْحـ اًمرطمٞمؿ( 
(1)

 

 وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدي قمغم اًمتحٗم٦م:

: ىمد يٗمٞمد طمرُم٦م ضمٕمؾ ُم٤م ومٞمف اؾمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  وؾمٚمؿ وىم٤مي٦م "وضمٕمٚمف وىم٤مي٦م")ىمقًمف:  

وًمق عم٤م ومٞمف ىمرآن..(
(2)

. 

 اًم٘مرـمٌل: وىم٤مل

سمٚمٞم٧م ودرؾم٧م وىم٤مي٦م ًمٚمٙمت٥م، وم٢من ذًمؽ ضمٗم٤مء قمٔمٞمؿ، وًمٙمـ )ٓ يتخذ اًمّمحٞمٗم٦م إذا  

يٛمحقه٤م سم٤معم٤مء(
(3)

. 

 وذم اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م:

)ٓ جيقز ذم اعمّمحػ اخلٚمِؼ اًمذي ٓ يّمٚمح ًمٚم٘مراءة أن جيٚمد سمف اًم٘مرآن( 
(1)

. 

                                                 

 (.1/111َّن٤مي٦م اعمحت٤مج: )  (1)

 . 111اٟمٔمر اعمتحػ ص (1)

 .179 اًمتذيم٤مر ص (1)
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أو اؾمؿ ُمـ  "اًمرْحـ اًمرطمٞمؿسمًؿ اهلل  "وم٢مذا وضمد طم٘م٤مئ٥م أو أيمٞم٤مس وٟمحقه٤م ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م 

 ٟمٙم٤مر قمغم ُمـ يٌٞمٕمٝم٤م.، سمؾ اًمقاضم٥م اإلأؾمامء اهلل : ومال جيقز اىمتٜم٤مؤه٤م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ آسمتذال

    

 .ٓ يستعؿل ادصحف حلػظ إوراق:عرش ثاينال ادطؾب  

اء يم٤مٟم٧م إوراق ذم وؾمط اعمّمحػ أو  اعمّمحػ أوراىم٤م ًمٚمحٗمظ وهمػمه، وؾمقسم٠من  يْمع ذم

 وأوراىمف.سملم ضمٚمده 

ٕمـ جم٤مهد: )أٟمف يم٤من يٙمره ووع رء سملم أوراق اعمّمحػ، طمتك اعمًؽ وورق وم

اًمقرد(
(2)

. 

 ىم٤مل أْحد طمًلم:

ؿم٤مهبٝم٤م عم٤م ومٞمف ُمـ اإله٤مٟم٦م(ُم٤م )ويّم٤من اعمّمحػ أن حُيٗمظ ذم داظمٚمف أوراق أو  
(3)

. 

 : اعمتحػ وذم

يمٓمٞم٥م وُمًؽ )ويٚمحؼ سمذًمؽ ووع رء سملم أوراق اعمّمحػ، وًمق يم٤من هذا اًمٌمء ٟمٗمٞم٤ًًم 

ىم٤ًم ٟم٘مدي٤ًم(ورورد، أو يم٤من ذه٤ًٌم أو ومْم٦م، أو  وورق
(4)

. 

                                                                                                                                 

 (.111/ 1: )اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م( 1)

 .17اسمـ أيب داود ص (1)

 .171آداب اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّمحػ ص (1)

 .11ص (4)
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أو صٙمقك ُمًتٜمدات و أ اقأور ٥م أن يّم٤من اعمّمحػ ُمـ أن يقوع سمداظمٚمف وقمغم هذا جي

 ًمخ.أو ومقاشمػم ..إ أو ٟم٘مقد

ويمذًمؽ ٓ يّمح أن يقوع سم٤معمّمحػ ريش اًمٜمٕم٤مم واًمتل يْمٕمٝم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس، ٓ ؾمٞمام وأن 

سملم اًمٕمٚمامء ذم ـمٝم٤مرة اًمريش اعمٜمٗمّمؾ قمـ اًمٓمٞمقر ٤مهٜم٤مك ظمالوم
(1)

، وهٜم٤مك اقمت٘م٤مدات سم٤مـمٚم٦م 

 .ريش ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من !وظمراوم٤مت طمقل هذا اًم

 .عالمة بني إوراقجيعل ورقة فقفا رء من الؼرآن : ٓ عرشثالث ال ادطؾب

اًمتل ومٞمٝم٤م رء ، ويمذًمؽ إوراق ٓ يٌتذل وٓ يًتٕمٛمؾ ذم إهمراض وذًمؽ أن اعمّمحػ

تحؼ اًمتٕمٔمٞمؿ: يم٠مؾمامء اهلل قمز وضمؾ، ومال شمقوع سملم صٗمح٤مت اًمٙمت٥م ًمتحديد مم٤م يً

 اعمقوع.

 اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م: ىم٤مل ذم 

)وٓ جيقز أن يتخذ ىمٓمٕم٦م سمٞم٤مض ُمٙمتقب قمٚمٞمف اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمالُم٦م ومٞمام سملم إوراق عم٤م ومٞمف  

ُمـ آسمتذال سم٤مؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم(
(2)

. 

                                                 

ُم٤م ىمٓمع ُمـ اًمٌٝمٞمٛم٦م وهل "يرى اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم رواي٦م أن اًمريش اعمت٤ًمىمط ٟمجس ، ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :  (1)

 (.111/  11(، واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: )171/  1، اٟمٔمر:)اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕمل : )"طمٞم٦م ومٝمق ُمٞمت٦م

 (.19/ 4: )اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م(1)
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 .عذ ادصحف قئاضع صٓ ي: عرش الرابع ادطؾب

يت٤ًمهؾ ومٞمْمع ُمٗمت٤مح اًمًٞم٤مرة قمغم اعمّمحػ أو ُمٗمت٤مح اعمٜمزل أو يْمع ىمد سمٕمض اًمٜم٤مس 

ًمخ ، ومٞمٜمٌٖمل إ.. أو ظمٌزا ُمًٌح٦مو قمقد ؾمقاك  أو أٟمٔم٤مرة أو  ٗمٔم٦م أو ىمٚمامحمأو ، قمٚمٞمفاجلقال 

، وؾمقاء يم٤من صم٘مٞمال أو  ايمثػمأو  : ؾمقاء يم٤من ىمٚمٞمالأن حيؽمم اعمّمحػ وٓ يْمع قمٚمٞمف أي رء 

 ظمٗمٞمٗم٤م.

أو قمٚم٦ٌم قمّمػم  ،، أو يمقب ُم٤مء،  أو يم٠مس ؿم٤ميوأؾمقأ مم٤م ؾمٌؼ أن يْمع قمٚمٞمف ومٜمج٤من ىمٝمقة 

 وٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا اًمٗمٕمؾ حمرم.

 ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:

هبذا  نطمتك يٙمق ٤ًم وٓ ؿمٞمئ٤ًم ظمٓمػمًا وٓ طم٘مػماً )وٓ يْمع ومقىمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٙمت٥م، وٓ صمقسم 

ذم يمت٤مب ُمٙمٜمقن ٓ يٛمًف "حمٗمقفم٤م ًُمٙمٜمقٟم٤ًم قم٤مًمٞم٤ًم ًم٤ًمئر اًمٙمت٥م وهمػمه٤م، وىمد وصٗمف اهلل سم٠مٟمف 

وم٢مذا يم٤من ومقق اًمًاموات ُمٙمٜمقٟم٤ًم حمٗمقفم٤ًم، وًمٞمس هٜم٤مك إٓ اعمالئٙم٦م اعمٓمٝمرون،  "إٓ اعمٓمٝمرون

وم٠مومم أن  ومألن يٙمقن ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م ُمٙمٜمقٟم٤ًم حمٗمقفم٤ًم أومم، أٓ شمرى إمم اًمٜمٝمل أٓ يٛمًف إٓ ـم٤مهر،

يٜمٝمك أن يٕمروف ًمإله٤مٟم٦م، .. أو يٕمٛمؾ قمٚمٞمف طم٤ًمسمف أو ُمٗمت٤مح طم٤مٟمقشمف، إٓ أن يٙمقن ُمّمحٗم٤من 

 ومٞمقوع أطمدمه٤م ومقق أظمر ومٞمجقز(
(1)

. 

 وىم٤مل أسمق اًمْمٞم٤مء ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم َّن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم:

                                                 

 .177اًمتذيم٤مر ص (1)
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يمٚمف ومقىمف يٜمٌٖمل أن حيرم )ووع اعمّمحػ أو رء ُمٜمف وووع قمٚمٞمف ُم٠ميمقًٓ يم٤مخلٌز وُمٚمح وأ 

 زدراًء واُمتٝم٤مٟم٤ًم(إن ومٞمف 
(1)

. 

 ىم٤مل اًمنمواين:و

وحيرم ووع رء قمغم اعمّمحػ أو سمٕمْمف يمخؼم وُمٚمح وأيمٚمف ُمٜمف ٕن ومٞمف إزراء )

..(واُمتٝم٤مٟم٤م
(2)

. 

همػم واطمد ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م سمٙمراهٞم٦م ووع اعم٘مٚمٛم٦م قمغم اًمٙمت٤مب إٓ ًمٚمٙمت٤مسم٦م، ومٔم٤مهر  وسح)

يمالُمٝمؿ هذا ُمٜمع ووع اعم٘مٚمٛم٦م قمغم اعمّمحػ ُمـ ـمريؼ إومم، ي١ميده شم٠ميمٞمدهؿ قمغم 

وضمقب يمقن اعمّمحػ ومقق ؾم٤مئر اًمٙمت٥م إذا اضمتٛمٕم٧م ذم ُمٙم٤من واطمد(
(3)

. 

٠من يٙمقن ظم٤مرج اعمٜمزل يم تف، ّمٚمحووع اًمٌمء قمٚمٞمف ُمـ أضمؾ طمٗمظ اعمّمحػ وُمإٓ إذا يم٤من 

، ويٜمٌٖمل أن يٙمقن واهلقاء ؿمديد سمحٞم٨م ي٘مٚم٥م أوراق اعمّمحػ ومٞمْمع قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم يث٘مٚمف ُمثالً 

 ٤معمّمحػ.٤م وٓئ٘م٤م سمهذا اًمٌم حمؽمُم

، أو ُيِمك قمٚمٞمف ُمـ وىمقع اًمذسم٤مب أو احلنمات ظمِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمٌٚمؾ أو اًمرـمقسم٦مويمذًمؽ إذا 

 .شمّمٚمح ًمف، ومٞمٖمٓمٞمف سمام يٜم٤مؾم٥م احل٤ملحل٤مًم٦م يتٕملم طمٗمٔمف سمٓمري٘م٦م : ومٛمثؾ هذه اأو اًمٖم٤ٌمر 

 

                                                 

 (.1/111َّن٤مي٦م اعمحت٤مج: )  (1)

 (.1/17طمقار اًمنمواين: ) (1)

 .711اعمتحػ ص (1)
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 .قئآ يثؼل به صعرش: اخلامس ادطؾب

سمٛمٕمٜمك  ، ضمؾ اًمتث٘مٞمؾ سمفرء ُمـ أ يْمٕمف قمغمومٙمذًمؽ ٓ  ومٙمام ٓ يْمع قمغم اعمّمحػ ؿمٞمئ٤م

، أُم٤م أن جيٕمٚمف ومقق إؿمٞم٤مء ُمـ أضمؾ رومٕمف: ومٝمذا ٓ ؿمؽ أٟمف ًمتثٌٞم٧م أوراق ُمثال اؾمتٕمامًمف

راد ُمـ ووٕمف قمغم اًمٌمء هٜم٤م هق اؾمتٕمامًمف ذم ، وًمٙمـ اعمسمٜم٤م وضمقب رومٕمف وىمد ُمرُمٓمٚمقب 

 .، وم٤مظمتٚمٗم٧م اًمٜمٞم٦م ومتٖمػم احلٙمؿشمثٌٞم٧م اًمٌمء

ُمٗمتقح ُمثال أو ٟم٤مومذة أو وأؿمد ُمـ ووٕمف قمغم إوراق ًمتثٌٞمتٝم٤م : اؾمتٕمامًمف إلهمالق  سم٤مب 

ومٝمذا ٓ أو يمٞمس، يم٤من اعمّمحػ أو اعمّم٤مطمػ ذم يمرشمقن درج وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، طمتك وإن 

 .ؿمؽ ذم اعمٜمع ُمٜمف

 

 .التي يؽتب فقفا ل لؾورقة: ٓ جيعل ادصحف متؽعرش السادس ادطؾب

، ومال جيقز أن ت٤مب يمدومؽم أو يم يْمع قمٚمٞمف اًمقرىم٦م  اًمتل يٙمت٥م ومٞمٝم٤م د حيت٤مج اعمرء إمم رءىم

 يٙمقن هذا اًمٌمء هق اعمّمحػ ؾمقاء يم٤من يم٤مُمال أم يم٤من حيتقي قمغم سمٕمض إضمزاء.

 قمثٞمٛملم:ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ 

أُم٤م إذا يم٤من يريد أن يٙمقن اعمّمحػ ُمتٙم٠ًم ًمٚمقرىم٦م اًمتل يريد أن يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ٓ ) 

شمٗمٕمؾ ٕن ذم هذا اؾمتخداُم٤ًم ًمٚمٛمّمحػ ىمد يٙمقن ُمِمتٛماًل قمغم رء ُمـ اإله٤مٟم٦م وًمٞم٠مت 

(اإلٟم٤ًمن سمٌمء آظمر يتٙمئ قمٚمٞمف قمٜمد اًمٙمت٤مسم٦م
(1)

. 

                                                 

 (.9/11ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب: ) (1)
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 .ادصحفب السوح  ٓ جيوز عرش: السابع ادطؾب

ذم  ، ومٝمذا اًمٗمٕمؾ ٓ جيقز، وهق يتّمقريم٤معمروطم٦م ُمـ أُم٤مم وضمٝمفسم٠من حيرك سمف اهلقاء 

ال أو إوراق وإًمقاح اًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م سمٕمض أي٤مت: وم اعمّم٤مطمػ ذات إضمزاء اًم٘مٚمٞمٚم٦م

قمٞم٦م ، سمؾ وٓ يٚمٞمؼ سم٤مًمٙمت٥م اًمنموؾمقء أدب ُمٕمفؿمؽ سم٤معمٜمع ُمٜمف، ٕٟمف اؾمتٕمامل ًمٚمٛمّمحػ، 

 .ومْمال قمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ

سمف أطمدا  رد اًمذسم٤مب سمف أو احلنمات، أو يٚمٙمزٔمؿ أن يٓموأؿمد ُمـ ذًمؽ طمرُم٦م وأقم 
(1)

أو ، 

 ، أو يٛمزح ُمٕمف.ٕضمؾ أن يٜمٌٝمف ف سمفيٚمٛمً

 اًمِم٤مومٕمل: ًمٚمرُمكم اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مجَّن٤مي٦م وذم يمت٤مب اًمردة ُمـ يمت٤مب 

ذًمؽ يمٗمرا وهق أن اًمٗم٘مٞمف ُمثال ييب إوٓد اًمذيـ يتٕمٚمٛمقن ُمٜمف سم٠مًمقاطمٝمؿ هؾ يٙمقن )..

أم ٓ وإن رُم٤مهؿ سم٤مًٕمقاح ُمـ سمٕمد ومٞمف ٟمٔمر، واجلقاب قمٜمف سم٠من اًمٔم٤مهر اًمث٤مين: ٕن اًمٔم٤مهر 

ُمـ طم٤مًمف أٟمف ٓ يريد آؾمتخٗم٤مف سم٤مًم٘مرآن، ٟمٕمؿ يٜمٌٖمل طمرُمتف إلؿمٕم٤مره سمٕمدم اًمتٕمٔمٞمؿ يمام 

(ىم٤مًمقه ومٞمام ًمق روح سم٤مًمٙمراؾم٦م قمغم وضمٝمف
(2)

. 

 .فرباءٓ يستعؿؾه يف فتح زر الؽعرش:  الثامنادطؾب 

سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن  ٙمٝمرسم٤مء،اًمزر همالق أو إ ومتحيًتٕمٛمٚمف ذم  أن ويمذًمؽ ٓ يّمح أسمداً 

سمف  أو يتٜم٤مول، يدومع سمف ؿمٞمئ٤م ويمذًمؽ ٓ ر أو حيريمف سمف، اعمّمحػ ذم يده ومٞميب سمف قمغم اًمز

                                                 

 أُم٤م إذا ضب سمف أطمدا أو طمذومف سمف، وم٢مٟمف ىمد ارشمٙم٥م ضمريٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م حتت٤مج إمم شمقسم٦م واؾمتٖمٗم٤مر وٟمدم قمٔمٞمؿ. (1)

(، ويمذًمؽ 111/ 1(، واٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ ُمـ يمت٤مب اًمردة: )411/ 7) :َّن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج (1)

 (.111/ 4اٟمٔمر:طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل:)
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اعمّمحػ أسمدا، ويدل قمغم ضمٗم٤مء وومقوقي٦م ٓ يٚمٞمؼ ُمع حمرم و، ومٙمؾ ذًمؽ أو يزحيف سمف، ؿمٞمئ٤م

 أدب . وىمٚم٦مـمٌع وظمِمقٟم٦م 

 

 .: ٓ حيك به جسدهالتاشع عرش ادطؾب

 وًمق يم٤من ؿمٞمئ٤م يًػما، ضمًده: ويمذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل أن حيؽ سمف ضمًده: سم٠من يٛمًٙمف وحيريمف قمغم  

ريؽ اًمٞمد قمٚمٞمف وهق ذم حتأو ؾمقاء يم٤من سمتحريؽ اعمّمحػ قمغم اًمٞمد : ويمذًمؽ ٓ حيؽ سمف يده 

 .ُمقوٕمف دون حتريؽ ًمف

 

 .قطع أجزاء مـهالعرشون:  ادطؾب

وىمد ُمر سمٜم٤م تقب قمٚمٞمٝم٤م أو اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م، جي٥م اطمؽمام أوراق اعمّمحػ ُمٓمٚم٘م٤م ؾمقاء اعمٙم

ق أو ي٘مٓمٕمٝم٤م وًمق ضمزءا أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ، ومال جيقز ٕطمد أن ي٘مص هقاُمش إورا

يًػما ضمدا، ومٝمذه إوراق هل٤م طمرُم٦م اعمّمحػ طمتك ىم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ جيقز ُمًٝم٤م قمغم 

 ُمـ اعمّمحػ أو ىمّم٧م ُمٜمف. همػم ـمٝم٤مرة وإن اٟمٗمّمٚم٧م

 ومٗمل طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ:

..(أٟمف حيرم ُمًف ُمٓمٚم٘م٤م ُمتّمال، أو ُمٜمٗمّمال وًمق هقاُمِمف اعم٘مّمقص٦م).. 
(1)

. 

                                                 

 (.148/  1طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ:  ) (1)
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 .بإصابع الرضب عذ ادصحف: والعرشون ادياحلادطؾب 

، ومٝمذا ٓ جيقز أسمدا وإن يم٤من ضسم٤م ٤مًميب قمٚمٞمف سم٤مٕص٤مسمع قمٌث٤م، أو سم٠مـمراف آص٤مسمعيم

ومٝمق قمغم ظمٓمر اًمٓمٌؾ أو اًمدف يمٝمٞمئ٦م ، وم٢مذا اختذه قمٚمٞمف سم٤مًمٙمػ بوأؿمد ُمٜمف اًميظمٗمٞمٗم٤م، 

 قمٔمٞمؿ.

ٞمج٥م أن يٙمقن اًمتٜمٔمٞمػ سمٚمٓمػ وأدب، وموطمتك ًمق يم٤من ذًمؽ ُمـ أضمؾ شمٜمٔمٞمٗمف ُمـ اًمٖم٤ٌمر،  

ٓ شمدل قمغم ىمٚم٦م أدب وظمِمقٟم٦م وضمٗم٤مء، يمام أن اًمقاضم٥م طمٗمٔمف ُمـ اًمٖم٤ٌمر طمتك ٓ وسمٓمري٘م٦م 

 وم٤مًمتٗمريط ذم اًمٌداي٦م أدى إمم اإلؾم٤مءة ذم اًمٜمٝم٤مي٦م.: اًمٖم٤ٌمر قمٜمف ضيْمٓمر إمم اًميب قمٚمٞمف ًمٞمٜمٗم

ويمذًمؽ ٓ ييب قمٚمٞمف سم٤مًم٘مٚمؿ أو اعمًٓمرة أو أي رء آظمر، وًمق يم٤من ضسم٤م ظمٗمٞمٗم٤م ضمدا، 

 .ٓ جيقز أسمدا ُمع اعمّمحػحمرم ٝمذا قم٨ٌم وم

ا قمغم يمت٤مب وًمٙمل ٓ يتجرؤ ، ومال سمد أن ٟمٖمرس اهلٞم٦ٌم واًمتٌجٞمؾ ًمٚمٛمّمحػ ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مؿمئ٦م

اًمت٤مم ، وهذه اإلؾم٤مءات وقمدم اًمت٘مدير ىمٚمقهبؿ شمٜمزع هٞمٌتف واطمؽماُمف ُمـك ٓ اهلل وطمت

ّمٖمر، ىمد يٙمقن سم٥ًٌم اًمتٜمِمئ٦م اخل٤مـمئ٦م واًمؽمسمٞم٦م اًم٘م٤مسة ُمٜمذ اًم وآطمؽمام
(1)

شمرسمٞم٦م  ، ومٞمج٥م

قر أن سمٕمض ص واًمتٕمٔمٞمؿ، وىمد ُمر سمٜم٤م ًمف إدب ُمع اعمّمحػ، وؿمدة اإلضمالل اًمّمٖم٤مر قمغم 

 . وأؿمديم٤ٌمئر اًمذٟمقب اإلؾم٤مءة شمّمؾ إمم 

                                                 

وىمد يٙمقن اًم٥ًٌم أيْم٤م يمثرة اعمّم٤مطمػ ًمديٜم٤م وشمقومره٤م ، هلذا طمّمؾ ٟمقع اؾمتٛمراء وقمدم ُم٤ٌمٓة: طمتك إن  (1)

اًمٌٕمض ىمد يًتٜمٙمر شمٚمؽ أداب ويٕمتؼمه٤م ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٤مت اًمتل ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ٕٟمف مل يٕمتد قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٞمئتف، ومل يٜمِم٠م 

ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويمذًمؽ ؿمدة دىمتٝمؿ ذم هذا قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ ُمـ اـمٚمع قمغم أىمقال اًمٕمٚمامء وؿمدة طمرصٝمؿ وشمٌجٞمٚمٝمؿ 

 اجل٤مٟم٥م قمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أن اًمّمقاب احلذر ُمـ اًمقىمقع ذم شمٚمؽ اإلؾم٤مءات.
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ؾم٤مءة إًمٞمف: شمٖمرس ذم اًم٘مٚمقب  ًمٚمٛمّمحػ وآطمؽمام واخلقف ُمـ اإليمام أن ؿمدة اًمتقىمػم

زواضمره وٟمقاهٞمف، ٕواُمر اًم٘مرآن وشمزيد ُمـ هٞم٦ٌم  ٞماماإليامن واًمٞم٘ملم، ودمٕمؾ ذم اًم٘مٚم٥م شمٕمٔم

ؽ قمغم ؿمخص، وم٤مطمذر ُمـ ٜمدظمٚمومٚمق ىمٞمؾ ًمِم٤مب صٖمػم ؾم ، ًمف ذم اًم٘مٚمقبح٦ٌم اعموشمزرع 

 ..ره سم٤مهتاممأواُم ظمٗمض صقشمؽ قمٜمده وشمٚمؼُم١مدسم٤م واو، ويمـ ٟمٔمٞمٗم٤م  أُم٤مُمف ؾم٤مءةاخلٓم٠م أو اإل

صمؿ أدظمٚمتف قمغم هذا اًمِمخص ًمٞمٜمّمحف ويقضمف ًمف إواُمر وآرؿم٤مدات : ومٝمؾ يتقىمع  ًمخ.إ

سمؾ أدظمٚمتف واطمؽماُمف أن شمٙمقن أواُمره وإرؿم٤مداشمف ذم ىمٚمٌف يم٤مًمِمخص اًمذي مل شمِمٕمره سم٠ممهٞمتف 

 ُم٤ٌمذة قمٚمٞمف.

ك قمٜمف واطمؽمام يمت٤مب اهلل ومٙمٞمػ شمٓمٚم٥م ُمـ أسمٜم٤مئؽ اًمتٛمًؽ سم٠مواُمر اهلل واًمٌٕمد قمام َّن 

 ومٞمٛمًٙمقٟمف قمغم ؾم٤مءة إًمٞمف؟!طمؽماُمف واخلقف ُمـ اإلوأٟم٧م مل شمٖمرس ومٞمٝمؿ شمٕمٔمٞمٛمف واوحمٌتف: 

رض قمغم اًمٓم٤موًم٦م، ورسمام شمريمقه قمغم إهمػم ـمٝم٤مرة ويٚمٕمٌقن وهق ذم أيدهيؿ، ورسمام رُمقه رُمٞم٤م 

 وهمػم ذًمؽ مم٤م يدل قمغم ىمٚم٦م اًمتٕمٔمٞمؿ ووٕمػ آطمؽمام واًمتقىمػم.أو قمغم اًمتٚمٗم٤مز 

وأُم٤م أوراىمف اعمٛمزىم٦م واعمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف: ومحدث وٓ طمرج قمـ ؾمقء إدب ُمٕمٝم٤م، ومتدس ذم أي 

وٓ  _ُمٙم٤من، وشمٚم٘مك قمغم أي طم٤مل، ورسمام مجٕم٧م ُمع إوراق إظمرى ذم يمٞمس أقمد ًمٚم٘مامُم٦م 

 ._طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

 : _رْحف اهلل _سمـ سم٤مز ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز

ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ طُمُرَُم٤مِت اهللَِّ وَمُٝمَق }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ) فِ َذًمَِؽ َوَُم وىم٤مل قمز  {ظَمػْمٌ ًَمُف قِمٜمَْد َرسمِّ

َ }وضمؾ:  ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللَِّ وَم٢مَِّنَّ ـْ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب َذًمَِؽ َوَُم هذا يمٚمف يقرث اًم٘مٚمقب  {٤م ُِم

٤مئر اهلل وُمـ شمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مت اهلل، طمتك يٙمقن قمٜمد اًمٕمٌد وازع ُمـ وازقم٤م قمٔمٞمام ُمـ شمٕمٔمٞمؿ ؿمٕم



 

 

 

211 

ظمِمٞمتف وطم٤مومز ُمـ إيامٟمف إمم أداء اًمقاضم٤ٌمت وإمم شمرك اًمًٞمئ٤مت وإمم اإلٟمّم٤مف  ىمٚمٌف وداومع ُمـ

صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمع ذًمؽ يمٚمف  ُمـ ٟمٗمًف وإمم أداء إُم٤مٟم٦م أداء احلؼ اًمذي قمٚمٞمف ٕظمٞمف.

وشم٘مرهبؿ ًمديف وشمزيمٞمٝمؿ وشم٘مقي ذم ىمٚمقهبؿ حمٌتف واًمتقيمؾ ذع ًمٚمٜم٤مس قم٤ٌمدات شمّمٚمٝمؿ سم٤مهلل 

قمٚمٞمف وإٟمس سمٛمٜم٤مضم٤مشمف وذيمره واًمتٚمذذ سمٓم٤مقمتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ذع هلؿ اًمٓمٝم٤مرة ُمـ 

احلدث إصٖمر وإيمؼم عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اؾمتِمٕم٤مر شمٕمٔمٞمؿ اًمذي ذع هذه اًمٕم٤ٌمدة اًمتل هب٤م 

(وشمٜمِمٞمٓمٝمؿ قمغم اًمٕمٛمؾٞمٗمٝمؿ ٔمذٟمقهبؿ وشمٓمٝمػمهؿ ُمـ أطمداصمٝمؿ وشمٜم شمٓمٝمػمهؿ ُمـ
(1)

. 

 

 .ودفـه : حرق ادصحفوالعرشون ثاينال بادطؾ

ـ آٟمتٝم٤مك ومال ؿمؽ أَّن٤م إصؾ أن ٓ حيرق اعمّمحػ ، وُمـ طمرىمف ًمٖمػم ىمّمد طمٗمٔمف ُم

 .وحت٘مػما وم٢مٟمف يٙمٗمر ، وم٢من يم٤من اؾمتخٗم٤موم٤مُمٜمف ضمرأة قمٔمٞمٛم٦م

 ىم٤مل اًمنمواين:

)هذا ي٘متيض طمرُم٦م طمرق اعمّمحػ أي ًمٖمػم همرض(
(2)

. 

 :اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦موذم 

ٟم٤م يٙمقن يمٗمرا إصؾ أن اعمّمحػ اًمّم٤مًمح ًمٚم٘مراءة ٓ حيرق ، حلرُمتف ، وإذا أطمرق اُمتٝم٤م)

وهٜم٤مك سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م : ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م : اعمّمحػ إذا ص٤مر ، قمٜمد مجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء 

                                                 

 (.  111/ 1جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز: ) (1)

 (.111/ 1طمقار اًمنمواين : )  (1)
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سم٠من يٚمػ ذم ظمرىم٦م ؽ وذًم، ر ، سمؾ يدومـ ، يم٤معمًٚمؿ ظمٚم٘م٤م ، وشمٕمذر اًم٘مراءة ُمٜمف ، ٓ حيرق سم٤مًمٜم٤م

ٙمره إذاسمتف ، ًمتٗمرق وشمٙمره إذاسم٦م درهؿ قمٚمٞمف آي٦م ، إٓ إذا يمن ، ومحٞمٜمئذ ٓ ي، ـم٤مهرة صمؿ يدومـ

 ٕن اًم٤ٌمىمل دون آي٦م . احلروف ، أو

 . صٞم٤مٟمتف ومال ضر ، سمؾ رسمام وضم٥م وىم٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م : طمرق اعمّمحػ اخلٚمؼ إن يم٤من قمغم وضمف 

ل : يٙمره طمرىمٝم٤م حل٤مضم٦م ىمرآن ذم طمرىمٝم٤م أرسمٕم٦م أطمقا: اخلِم٦ٌم اعمٜم٘مقش قمٚمٞمٝم٤م وىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م

ق حل٤مضم٦م ، وإٟمام ومٕمٚمف ، وإن ىمّمد سمحرىمٝم٤م إطمرازه٤م مل يٙمره ، وإن مل يٙمـ احلراًمٓمٌخ ُمثال

ؼ وذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م إمم ضمقاز حتري، ن ىمّمد آُمتٝم٤من ومٔم٤مهر أٟمف يٙمٗمر ، وإقمٌث٤م ومٞمحرم

٤م وم٘م٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م : إن يم٤من أُم٤م يمت٥م احلدي٨م واًمٗم٘مف وهمػمه، اعمّمحػ همػم اًمّم٤مًمح ًمٚم٘مراءة 

قمغم وضمف آؾمتخٗم٤مف وم٢مطمراىمٝم٤م يمٗمر ُمثؾ اًم٘مرآن ، وأيْم٤م أؾمامء اهلل وأؾمامء إٟمٌٞم٤مء اعم٘مروٟم٦م 

 ٓ ُمٓمٚمؼ إؾمامء . "قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  "سمام يدل قمغم ذًمؽ ُمثؾ : 

ؾمٚمف آٟمتٗم٤مع هب٤م يٛمحك قمٜمٝم٤م اؾمؿ اهلل وُمالئٙمتف ور : هذه اًمٙمت٥م إذا يم٤من يتٕمذروىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م

(وحيرق اًم٤ٌمىمل
(1)

. 

  

 

 

 

                                                 

 (.111/  1اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م:) (1)
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تجد اىمٝم٤م، وماًمتقؾمع ذم طمرق اعمّم٤مطمػ أو دومٜمٝم٤م ٕدٟمك ظمٚمؾ أو ىمٓمع ذم أورٓ يٜمٌٖمل و

 أو شمدومـ سمٞمٜمام هٜم٤مك ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ هق سمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م. حترقأقمدادا يمٌػمة ُمـ اعمّم٤مطمػ 

يم٤مٟمقا  وهذه اعمّم٤مطمػ ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م ذم اعم٤ًمضمد أوىم٤مف أهٚمٝم٤م اًمذيـ أوىمٗمقه٤م رسمام)

ومٛمـ ضم٤مء إمم هذه اعمّم٤مطمػ وأشمٚمٗمٝم٤م وأطمرىمٝم٤م سمدون طمؼ وم٘مد ، أُمقاشم٤ًم يٗمت٘مرون ًمٙمؾ طمًٜم٦م

(فمٚمؿ
(1)

 

٥م يمثرة اخلٚمؾ ذم أوراىمٝم٤م اعمّمحػ أو اعمّم٤مطمػ ٓ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م سمًٌ ٢مذا يم٤منوم

أن : ومال سم٠مس أن دمٛمع وشمدومـ ذم ُمٙم٤من ـم٤مهر أو حترق، ومٝمذا سمال ؿمؽ أومْمؾ ُمـ ومتزىمٝم٤م

ًمالُمتٝم٤من واًمً٘مقط ذم إرض شمتٕمرض ُمع اًمقىم٧م  ٟمتٗم٤مع، َّٕن٤م ىمد ءة وٓ اشمؽمك سمال ىمرا

إذا يم٤من احل٤مل يمام ذيمر ، طمتك ىم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء جي٥م ذًمؽوهمػم ذًمؽ
(2)

 . 

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

أُم٤م اعمّمحػ اًمٕمتٞمؼ واًمذي خترق وص٤مر سمحٞم٨م ٓ يٜمتٗمع سمف سم٤مًم٘مراءة ومٞمف وم٢مٟمف يدومـ ذم ) 

..(سمدن اعم١مُمـ دومٜمف ذم ُمقوع يّم٤من ومٞمفُمٙم٤من يّم٤من ومٞمف يمام أن يمراُم٦م 
(3)

 

                                                 

 راًمِمٜم٘مٞمٓمل) اًمِم٤مُمٚم٦م(.اٟمٔمر:ذح زاد اعمًت٘مٜمع ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اعمخت٤م (1)

وُمـ إومٙم٤مر اًمٓمٞم٦ٌم اعمًتحًٜم٦م أن يٙمقن ذم يمؾ ُمديٜم٦م أو ُمٜمٓم٘م٦م ُمٙمت٦ٌم أو ُمّمٜمٕم٤م إلقم٤مدة دمٚمٞمد اعمّم٤مطمػ اًمتل  (1)

 وىمع ضمٚمده٤م، أو اًمتل حتت٤مج إمم إصالح، ويمذًمؽ شمٜمٔمٞمٗمٝم٤م ودمديده٤م .

ًمٗم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ إصالطمٝم٤م، وأيْم٤م ُمـ إومٙم٤مر اعمًتحًٜم٦م أن يٙمقن ذم يمؾ سمٚمد ضمٝم٦م ي١مشمك هل٤م سم٤معمّم٤مطمػ اًمت٤م

ويمذًمؽ إوراق اعمحؽمُم٦م ًمٞم٘مقُمقا سمحرىمٝم٤م أو دومٜمٝم٤م ذم أُم٤ميمـ سمٕمٞمدة، ومال شمٙمقن قمرو٦م ًمالُمتٝم٤من، وإومْمؾ أن 

 يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ حت٧م رىم٤مسم٦م وزارة إوىم٤مف أو حت٧م إذاومٝم٤م.

 (.199/ 11جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)
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جٜم٦م اًمدائٛم٦م هذا ٚمًمإمم اقرد ، وم٤مسمدومٜمٝم٤م وطمرىمٝم٤م أيْم ٕم٤مسونوأومتك اًمٕمٚمامء اعم

قمٜمدي ُمّمحػ ذيػ أوراىمف ممزىم٦م، ومامذا أقمٛمؾ سمف؟ هؾ أىمقم سمدومٜمف ذم إرض ):اًم١ًمال

 .(؟أم ٓ

ىمف: وجيقز ًمؽ أن حترجيقز ًمؽ أن شمدومٜمف ذم أرض ُمًجد ُم٤م ُمـ اعم٤ًمضمد، ): اجلقابومٙم٤من 

(اىمتداء سمٕمثامن ريض اهلل قمٜمف
(1)

. 

ويًح٘مٝم٤م  يدىمٝم٤م أن  طمرىمٝم٤مإمم أن إومْمؾ سمٕمد  _ف اهلل رْح _وىمد ٟمٌف اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 

 ذًمؽ. سمحٞم٨م شمزول مجٞمع إطمرف سمٕمد

ٓ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم يِمؽ أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ جي٥م قمغم اعمًٚمؿ اطمؽماُمف وشمٕمٔمٞمٛمف ىم٤مل: )

ًمإله٤مٟم٦م وهذه إوراق اعمٛمزىم٦م اًمتل ؾم٠مل قمٜمٝم٤م اًم٤ًمئؾ واًمتل ٓ يٛمٙمـ أن وُمٜمع شمٕمروف 

يٜمتٗمع هب٤م سم٘مراءة ًمف ومٞمٝم٤م ـمري٘مت٤من اًمٓمري٘م٦م إومم أن يدومٜمٝم٤م ذم ُمٙم٤من ٟمٔمٞمػ ـم٤مهر ٓ يتٕمرض 

ًمإله٤مٟم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ طم٥ًم فمـ اًمٗم٤مقمؾ اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أن حيرىمٝم٤م وإطمراىمٝم٤م ضم٤مئز ٓ سم٠مس سمف 

قمٜمٝمؿ عم٤م وطمدوا اعمّم٤مطمػ قمغم طمرف ىمريش ذم قمٝمد قمثامن ريض  وم٢من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل

اهلل قمٜمف أطمرىمقا ُم٤م ؾمقى هذا اعمقطمد وهذا دًمٞمؾ قمغم ضمقاز إطمراق اعمّمحػ اًمذي ٓ يٛمٙمـ 

آٟمتٗم٤مع سمف وًمٙمٜمل أرى إن أطمرىمٝم٤م أن يدىمٝم٤م طمتك شمتٗمت٧م وشمٙمقن رُم٤مدًا ذًمؽ ٕن اعمحروق 

وٓ شمزول إٓ سمدىمِّف طمتك يٙمقن  ُمـ اعمٓمٌقع شمٌ٘مك ومٞمف احلروف فم٤مهرة سمٕمد إطمراىمف

(يم٤مًمرُم٤مد
(2)

. 

                                                 

 (.141/ 4: )واٟمٔمر(، 118/ 4ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)

 (.191/  1(، واٟمٔمر: ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سم٤مز: )11/ 1ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب: ) (1)



 

 

 

215 

 .: متزيق ادصحفوالعرشونلثالث ادطؾب ا

 ُمـ اعمٚم٦م. خمرج يمٗمر ٤م يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب سمؾٓ ؿمؽ أن متزيؼ اعمّمحػ قمٌث

طمٙمؿ اًمديـ ذم رضمؾ أُمًؽ سم٤معمّمحػ اًمنميػ صمؿ : قمـ ؾمئؾ اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م

إظمرى وهق يٕمرف أٟمف ُمّمحػ، وىمد ىم٤مل ًمف ؿمخص أظمذ يٛمزق صٗمح٤مشمف اًمقاطمدة شمٚمق 

 .آظمر ي٘مػ سمج٤مٟمٌف: إٟمف ُمّمحػ، وذم رضمؾ أـمٗم٠م اًمًٞمج٤مرة ذم اعمّمحػ؟

يمالمه٤م سمٗمٕمٚمف ذًمؽ يم٤مومر: ٓؾمتٝمت٤مره سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وإه٤مٟمتف ًمف، ومه٤م سمحٙمؿ  ):  وم٠مضم٤مسمقا

َتْٝمزِ  قًمِفِ ىُمْؾ َأسم٤ِمهللَِّ َوآَي٤مشمِِف َوَرؾُم  }اعمًتٝمزئلم قمغم طمٙمٛمف: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ ٓ شَمْٕمَتِذُروا  ُئقنَ يُمٜمُْتْؿ شَم

(يَمَٗمْرشُمْؿ سَمْٕمَد إِياَمٟمُِٙمْؿ ىَمْد 
(1)

. 

سمٕمض اًمٕمٚمامء سمحرُم٦م متزي٘مف وإن يم٤من ُمـ أضمؾ صٞم٤مٟمتف، ومٚمق يم٤من ًمدى ويمذًمؽ أومتك 

اًمِمخص ورىم٦م ُمـ اعمّمحػ ، أو ورىم٦م ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م سمٕمض أي٤مت وأراد صٞم٤مٟمتٝم٤م ُمـ 

ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٝمذا أو يمٚمٛم٦م آي٦م  احلروف ومال شمٔمٝمر ي٘مٝم٤م، سمحٞم٨م شمتٗمرقاًمٕم٨ٌم سمتٛمز

ٟمقع  اًمٙمريؿ وٕن ذم هذا آؾمٚمقب اًمٗمٕمؾ حمرم ًمدهيؿ، وذًمؽ ُمٜمٕم٤م ًمٚمج٤ًمرة قمغم اًم٘مرآن 

 ازدراء وضمٗم٤مء.

 إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ىم٤مل ذم

ذم ُمٜمٝم٤مضمف أٟمف ٓ جيقز متزيؼ ورىم٦م ومٞمٝم٤م اؾمؿ اهلل أو اؾمؿ  وأُم٤م اًمتٛمزيؼ، وم٘مد ذيمر احلٚمٞمٛمل)

(رؾمقًمف، عم٤م ومٞمف ُمـ شمٗمريؼ احلروف وشمٗمريؼ اًمٙمٚمٛم٦م، وذم ذًمؽ ازدراء سم٤معمٙمتقب
(2)

. 

                                                 

 (.11/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:) (1)

 (.84/ 1إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ) (1)
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 وىم٤مل أيْم٤م: 

اسمـ  ى٤م أي ٓ ًم٘مّمد صٞم٤مٟمتف وقم٤ٌمرة ومت٤مو)وحيرم متزيؼ اعمّمحػ ٕٟمف ازدراء سمف وىمقًمف قمٌث

طمجر شمٗمٞمد أن اعمٕمتٛمد طمرُم٦م اًمتٛمزيؼ ُمٓمٚم٘م٤م(
(1)

. 

 ىم٤مل اًمًٞمقـمل:و

ٓ جيقز متزي٘مٝم٤م عم٤م ومٞمف ُمـ .. ٓمٞمؾ سمٕمض أوراق اعمّمحػ ًمٌغم وٟمحقهإذا اطمتٞم٩م إمم شمٕم) 

وًمف همًٚمٝم٤م  :ىم٤مل  ،ٙمتقب يمذا ىم٤مل احلٚمٞمٛملشم٘مٓمٞمع احلروف وشمٗمرىم٦م اًمٙمٚمؿ وذم ذًمؽ إزراء سم٤معم

ت وىمراءات ُمٜمًقظم٦م سم٤معم٤مء وإن أطمرىمٝم٤م سم٤مًمٜم٤مر ومال سم٠مس أطمرق قمثامن ُمّم٤مطمػ يم٤من ومٞمٝم٤م آي٤م

، وذيمر همػمه أن اإلطمراق أومم ُمـ اًمٖمًؾ ٕن اًمٖم٤ًمًم٦م ىمد شم٘مع قمغم إرض ،ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف 

 ، ظمالف آطمؽمام واًمٜمقوي سم٤مًمٙمراه٦م وضمزم اًم٘م٤ميض طمًلم ذم شمٕمٚمٞم٘مف سم٤مُمتٜم٤مع اإلطمراق ٕٟمف 

سمٕمض يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م أن اعمّمحػ إذا سمكم ٓ حيرق سمؾ حيٗمر ًمف ذم إرض ويدومـ وومٞمف  وذم

(وىمٗم٦م ًمتٕمروف ًمٚمقطء سم٤مٕىمدام
(2)

. 

وقمغم هذا اًم٘مقل يٛمٜمع متزيؼ أوراق اعمّم٤مطمػ ذم أٓت احلديث٦م واًمتل متزق إوراق 

وم٢من ػ، وهلذا ومٞمف شمٕمقيد ًمٚمٜمٗمس قمغم اجل٤ًمرة قمغم أي٤مت وأوراق اعمّمحٕن سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، 

                                                 

 (.1/18إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ) (1)

 (.11/ 1)   (، واٟمٔمر: اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمٝمٞمتٛمل:419/  1اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:) (1)
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إذا أراد اًمٙمٗمرة واعمالطمدة وشمٜمزقم٩م ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ، و اًمٜمٗمس شمت٘مزز ُمـ متزيؼ اعمّمحػ

٦م اعمًٚمٛملم ُمزىمقا اعمّمحػ أُم٤مُمٝمؿ يمام طمّمؾ ىمٌؾ ومؽمة ذم سمالد اًمٙمٗمرإهم٤مفم
(1)

. 

اًمٓمري٘م٦م اعمثغم ًمّمٞم٤مٟم٦م أوراق اعمّمحػ وإوراق اًمتل يمت٥م ٤مخلالص٦م ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء أن وم

، أو احلرق اًمٙم٤مُمؾ : هق اًمدومـ ذم ُمٙم٤من ٟمٔمٞمػوٓ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م ومٞمٝم٤م سمٕمض أي٤مت

سمحٞم٨م ختتٗمل مجٞمع احلروف، وإن مجع سملم احلرق واًمدق واًمدومـ يم٤من أومْمؾ، ٓ ؾمٞمام إن 

 يم٤مٟم٧م إوراق يمثػمة.

، و ضمزء ُمـ آي٦م أو ًمٗمظ اجلالًم٦م وم٘مطأ ُمٙمتقسم٦م ذم ورىم٦م ُمع يمالم آظمر،أُم٤م إن يم٤مٟم٧م آي٦م واطمدة 

، وٓ ومٞمٛمٙمـ شمٗمريؼ احلروف سمت٘مٓمٞمٕمٝم٤مء اهلل احلًٜمك وإذيم٤مر وإطم٤مدي٨م: أو اؾمؿ ُمـ أؾمام

وهل  : ٕن اًمٕمٚم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ُمٜمتٗمٞم٦مُم٤مٟمع إن ؿم٤مء اهلل سم٤مؾمتٕمامل أًم٦م احلديث٦م ذم ذًمؽ، 

ـ عمظمّمقص٤م اجل٤ًمرة قمغم يمت٤مب اهلل، ومٚمٞم٧ًم ُمّمحٗم٤م وٓ آي٤مت يمثػمة ذم ورىم٦م ُمًت٘مٚم٦م، 

يمام هق احل٤مصؾ ذم اعمدارس  ًمٙمثرهت٤م ًمديف إوراق اعمحؽمُم٦م ًمّمٞم٤مٟم٦م٦م ُمًتٛمرة يم٤من سمح٤مضم

  ._واهلل اقمٚمؿ _واجل٤مُمٕم٤مت 

                                                 

وًمٞمس هدومٝمؿ إهم٤مفم٦م اعمًٚمٛملم وم٘مط وإٟمام هيدومقن أيْم٤م إمم إُم٤مشم٦م اًمٖمػمة ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم واحلٛمٞم٦م ًمديٜمٝمؿ،  (1)

سمحٞم٨م يرى اعمًٚمؿ ويًٛمع  إه٤مٟم٦م اًم٘مرآن ومٞمٕمت٤مده٤م وشمّمٌح أُمرا قم٤مدي٤م قمٜمده مم٤م يْمٕمػ ُمٙم٤مٟمتف ذم ىمٚمٌف سمٕمد ذًمؽ، 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك يًٛمع اعمًٚمؿ ؾم٥م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وُمثؾ ذًمؽ ُم٤م ومٕمٚمقه ُمـ اإلؾم٤مءة إمم اًمرؾمقل صغم

 وؾمٚمؿ وديٜمف، ُمـ همػم أن حيرك ؾم٤ميمٜم٤م أو شمتحرك ٟمٗمًف ًمٚمدوم٤مع قمـ ديٜمف.

قمٚمٜم٤م ، وشمّمقير  واًم٘مٞمؿ  ُمـ اهلجقم قمغم اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م وقمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م وأهؾ اًمٗم٤ًمد اًمزٟم٤مدىم٦م  فويمذًمؽ ُم٤م يٗمٕمٚم

وٟمنمه٤م قمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ، يمؾ ذًمؽ متٝمٞمد عم٤م هق أظمٓمر اًمنمقمٞم٦م واًمٕمرومٞم٦م وهؿ ُي٤مًمٗمقن اًمثقاسم٧م ٌٕمض اًم

 وأقمٔمؿ،  ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذورهؿ وٟمجٕمٚمف ذم ٟمحقرهؿ.



 

 

 

218 

 سمـ سم٤مز:ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز 

وإذا وضمد ورىم٦م ذم إرض ومٞمٝم٤م ىمرآن رومٕمٝم٤م وص٤مَّن٤م أو ُمزىمٝم٤م متزي٘م٤ًم ٓ يٌ٘مك ُمٕمف رء )..

(ُمـ ذيمر اهلل، أو دومٜمٝم٤م ذم أرض ـمٞم٦ٌم
(1)

. 

 

فال يصب ماؤها يف ؛ والعرشون: الرققة ادؽتوبة إذا وضعت باداء رابعادطؾب ال

 .ماكن الؼذرةإ

اًمرىمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م سم٤مًمًٜم٦م هل اًم٘مراءة قمغم اعمريض واًمٜمٗم٨م قمٚمٞمف ُم٤ٌمذة، أُم٤م يمت٤مسم٦م أي٤مت 

 سم٤مًمزقمٗمران وٟمحقه صمؿ آهمت٤ًمل هب٤م: وم٢مٟمف مل يث٧ٌم وهلذا ُمٜمع ُمٜمف اًمٕمٚمامء.

 ومٗمل ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:

وىمراءة اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م قمغم اعمريض ُم٤ٌمذة سم٤مًمٜمٗم٨م قمٚمٞمف صم٤مسمت٦م سم٤مًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ُمـ رىمٞم٦م ) 

اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٜمٗمًف وًمٌٕمض أصح٤مسمف ، أُم٤م يمت٤مسم٦م أي٤مت سمامء اًمقرد 

 واًمزقمٗمران وٟمحق ذًمؽ صمؿ همٛمره٤م ذم اعم٤مء وذهب٤م أو اًم٘مراءة قمغم اًمٕمًؾ واًمٚمٌـ وٟمحقه٤م

ومال سم٠مس سمف ، وقمٚمٞمف قمٛمؾ  -٤مء اًمقرد اعم٘مروء قمٚمٞمف آي٤مت ىمرآٟمٞم٦مودهـ اجلًؿ سم٤معمًؽ وُم

(اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح
(2)

. 

                                                 

 (. 11/118ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سم٤مز:)  (1)

 (.89/  1(، واٟمٔمر أيْم٤م: )97/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م : ) (1)
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هذا اعم٤مء سمٕمد  ٓ شمٖمتًؾ سمدورات اعمٞم٤مه وٓ شمٚمؼ ومٞم٘م٤مل ًمف:: هذا اًمٗمٕمؾ وًمٙمـ إن طمّمؾ

، وإٟمام ُم٤م مجٕمتف ذم طمقض يٜمٌٖمل أن ٤م أو ذم اعمٖم٤مؾمؾ اًمتل ُمآهل٤م ًمدورات اعمٞم٤مهآهمت٤ًمل هب

 ـم٤مهرة.شمرؿمف ذم أُم٤ميمـ 

 اًم٘مرـمٌل:ىم٤مل 

وُمـ طمرُمتف أٟمف إذا اهمتًؾ سمٙمت٤مسمتف ُمًتِمٗمٞم٤م ُمـ ؾم٘مؿ أٓ يّمٌف قمغم يمٜم٤مؾم٦م، وٓ ذم ُمقوع )

اًمٜم٤مس، أو حيٗمر  ٤مٟمج٤مؾم٦م، وٓ قمغم ُمقوع يقـم٠م، وًمٙمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ إرض ذم سم٘مٕم٦م ٓ يٓم١مه

طمٗمػمة ذم ُمقوع ـم٤مهر طمتك يٜمّم٥م ُمـ ضمًده ذم شمٚمؽ احلٗمػمة صمؿ يٙمًٌٝم٤م، أو ذم َّنر يمٌػم 

(تٚمط سمامئف ومٞمجريُي
(1)

. 

 يمت٥م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن صمؿ حم٤مه سمامء أو طمرىمف ومٝمؾ ًمف طمرُم٦م أم ٓ؟ وؾمئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم قمٛمـ 

 وم٘م٤مل:

ب وطمٞمٜمئذ ومّمقن هذه اعمٞم٤مه اعم٤ٌمريم٦م ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمتقضمف سمخالف صقَّن٤م ُمـ اًمؽما).. 

(وٟمحقه ُمـ اًمٓم٤مهرات. واهلل أقمٚمؿ
(2)

. 

٤مل ُمٜمف ذم اجلًد سمف: ومال ُم٤مٟمع سمٕمد ذًمؽ ُمـ آهمتًأُم٤م اًم٘مراءة قمغم زي٧م اًمزيتقن صمؿ دهـ 

 قمٚمٞمف وم٘مط،  ومل يٙمت٥م يمت٤مسم٦م يمام  ذم اًمزقمٗمران. احلامم، ٕن اًمزي٧م ىُمرئ

هؾ جيقز ًمإلٟم٤ًمن أن يدهـ سمٕمض ضمًٛمف سمزي٧م زيتقن قمٚمٞمف وىمد ؾمئؾ اًمٕمٚمامء قمـ ذًمؽ: )

 ىمرآن اًمرىمٞم٦م ، صمؿ يدظمؾ احلامم )سمٞم٧م اخلالء( ؟

                                                 

 (.11/  1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل: ) (1)

 (.111/ 11قع اًمٗمت٤موى ))جمٛم (1)
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ًمإلٟم٤ًمن أن يدهـ سمزي٧م اًمزيتقن اعم٘مروء قمٚمٞمف اًم٘مرآن ، وٓ سم٠مس : ٟمٕمؿ جيقز ومٙم٤من ضمقاهبؿ

(أن يدظمؾ احلامم سمٕمد ذًمؽ
(1)

. 

ئؼة قبل وراق التالػة من ادصحف توضع يف أماكن ٓ: إالعرشونو خلامساادطؾب 

 .دفـفا أو حرقفا

قمغم ضمٕمؾ اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت واًمدوائر احلٙمقُمٞم٦م،  اقمت٤مد اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤مزهلؿ ويمذًمؽ ذم

ُمٙم٤من ظم٤مص يْمٕمقن ومٞمف إوراق اعمحؽمُم٦م، ويمذًمؽ أوراق اعمّم٤مطمػ اعمٛمزىم٦م ىمٌؾ طمرىمٝم٤م 

قمـ  ٘مد يٖمٗمؾ سمٕمْمٝمؿ، ومهق طمرىمٝم٤م أو دومٜمٝم٤مأن هدومٝمؿ ُمـ دمٛمٞمٕمٝم٤م إمم وٟمٔمرا أو دومٜمٝم٤م، 

ويمذًمؽ ىمد ٤مٟم٦م اًمالئ٘م٦م هب٤م، طم٤موي٦م شمٜم٤مؾم٥م أوراق اعمّمحػ ُمـ طمٞم٨م اعمٙمصٜمدوق أو اظمتٞم٤مر 

 ٤م.ُمٙم٤من ُمٜم٤مؾم٥م هليٖمٗمٚمقن قمـ اظمتٞم٤مر 

، ومال يّمح أن إوراقشمٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم شمٚمؽ  هذه احل٤موي٦مواًمّمٜمدوق هذا ٙمقن ل أن يومٞمٜمٌٖم 

ذم يمراشملم ُمٝمٞمٜم٦م ىمٌٞمح٦م اًمِمٙمؾ يم٠مَّن٤م   أو ،دمٛمع ذم أيمٞم٤مس ُمٕمدة ًمٚم٘مامُم٦م وإن يم٤مٟم٧م ضمديدة 

، يمقوٕمٝم٤م ىمرب  أو ذم أُم٤ميمـ ممتٝمٜم٦موٓ شمقوع قمغم إرض  ،  _واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل _ىمامُم٦م 

  احلامُم٤مت أو ذم همروم٦م اًمدرج أو ذم زاوي٦م ُمٝمٛمٚم٦م ُمًتح٘مرة.

إذا شمٚمػ ):هذا ٟمّمف  _رْحف اهلل _ سمراهٞمؿ ضمف عمٗمتل اعمٛمٚمٙم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إل ووذم ؾم١ما

ورق اعمّم٤مطمػ ومتزق ومام هل اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م حلٗمٔمف وصٞم٤مٟمتف مم٤م ىمد ي١مول إًمٞمف ُمـ 

                                                 

 (.111/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)
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اًمً٘مقط قمغم إرض أو اًمٓمرىم٤مت، وهؾ جيقز ووع اعمّمحػ ذم أيمٞم٤مس سم٤مًمٞم٦م ُمـ اخلٞمش 

 (.هق ُمقضمقد أن ذم سمٕمض اعم٤ًمضمد؟وشمٕمٚمٞم٘مٝم٤م قمغم ضمدار اعمًجد ًمٖمرض طمٗمٔمٝم٤م يمام 

سم٠من اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م قمٜمد شمٚمػ أوراق اعمّم٤مطمػ هل دومٜمٝم٤م  وم٘م٤مل:)٠مضم٤مب ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ وم

قوع ـم٤مهر ٟمٔمٞمػ، وجيقز يمذًمؽ طمرىمٝم٤م، أُم٤م ووع ذم اعمًجد، وإذا شمٕمذر ذًمؽ ومتدومـ ذم ُم

ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمّم٤مطمػ ذم أيمٞم٤مس ظمٚم٘م٦م ُمـ اخلٞمش وشمٕمٚمٞم٘مٝم٤م ومٝمذا ٓ جيقز، ٕن ومٞمف إه٤مٟم٦م 

(وًمق مل شمٙمـ ُمتٕمٛمدة
(1)

. 

٤مٕومم ومُم٤م يتٚمػ ُمٜمٝم٤م، زُمـ ويمثرة اعمّم٤مطمػ، وسم٤مًمت٤مزم يمثرة وٟمٔمرا ًمٙمثرة إوراق ذم هذا اًم

 ودواًمٞم٥م أرومػ أو ،مجٞمٚم٦م ُمـ اًمٌالؾمتٞمؽ أو احلديدوطم٤موي٤مت ظم٤مص٦م هل٤م صٜم٤مديؼ أن شمّمٜمع 

 .جلٛمع إوراق اًم٤ًمىمٓم٦م ُمـ اعمّم٤مطمػ أو اًمت٤مًمٗم٦م

  

 

 

 

يتخّمص ذم صٜمع طم٤موي٤مت  ، ي٤م طمٌذا ًمق ي٘مقم أطمد اًمتج٤مر اًمٖمٞمقريـ سم٢مٟمِم٤مء ُمّمٜمع ظم٤مص و

، وأظمرى ظم٤مص٦م سم٤مٕوراق اعمحؽمُم٦م، سمحٞم٨م وراق اًمتل حتتقي قمغم آي٤مت ىمرآٟمٞم٦مألظم٤مص٦م ًم

احل٤موي٤مت  زة اًمِمٙمؾ، سمحٞم٨م ٓ شمِم٤مسمفػماقمل ُمٞموم شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمقاصٗم٤مت اًمتل شمٚمٞمؼ هب٤م،

                                                 

 (.84/  11ومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ: ) (1)
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وراق ُمـ أن يٚم٘مك حتٗمظ شمٚمؽ إأن ، وومج٤مل اعمٜمٔمر آرشمٗم٤مع  وأن يراقمل إظمرى مت٤مُم٤م،

 .ت وإٟمام ذم اعم٤ًمضمد واعمٜم٤مزل وم٘مطهمػمه٤م، يمام جي٥م أن ٓ شمقوع ذم اًمٓمرىم٤مُمٕمٝم٤م 

راىمٝم٤م شمقوع ووٕم٤م ٓ أن شمرُمك رُمٞم٤م، ٕن اًمرُمل وأن شمّمٜمع سمٓمري٘م٦م دمٕمؾ اعمّم٤مطمػ وأو 

وأن شمٙمقن ومتحتٝم٤م يمٝمٞمئ٦م اًم٤ٌمب سمحٞم٨م شمٗمتح سم٤مًمٞمد طمتك ٓ شمرُمك ومٞمٝم٤م  ،إؾم٤مءة سم٤مًمٖم٦م سمحد ذاشمف

يمثػمة  يمٌػمة، ًمٙمل ٓ شمتجٛمع ومٞمٝم٤م أوراق ، ومال شمٙمقن٤مُمٜم٤مؾمٌوأن يٙمقن طمجٛمٝم٤م اًم٘م٤مذورات،

وهذه اعمقاصٗم٤مت ُمـ أضمؾ أن ٓ حيّمؾ ُمثٚمام  ؾمٚمٞمٛم٦م قمٜمد مجٕمٝم٤م،يّمٕم٥م رومٕمٝم٤م سمٓمري٘م٦م 

 طمّمٚم٧م إؾم٤مءة سم٤مًمٖم٦م ًمٚمٛمّم٤مطمػ سم٥ًٌمذم إطمدى اعمٜم٤مـمؼ، طمٞم٨م طمّمؾ ذم دمرسم٦م ُمِم٤مهب٦م 

 وطمجٛمٝم٤م اًمٙمٌػم. ـمري٘م٦م صٜمع شمٚمؽ احل٤موي٤مت وُمقاىمٕمٝم٤م،

سم٤معمرور قمغم شمٚمؽ إُمٜم٤مء اًمث٘م٤مت أو اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م  ي٘مقم أطمد إؿمخ٤مصصمؿ  

ن دومٜمٝم٤م ذم ُمٙم٤مطمرىمٝم٤م وصمؿ اًم٘مٞم٤مم قمغم  جلٛمع شمٚمؽ إوراق ، لم ومؽمة وأظمرىاحل٤موي٤مت سم

 اعم١ًموًم٦م قمـ هذا اعمقوقع.هل  ـ وزارة إوىم٤مف أو ُمٙم٤مشم٥م اًمدقمقة، وًمتٙمظم٤مص

ًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وم٢مذا إُمر سم٤معمٕمروف وا قمٔمٞمؿ ُمـ أسمقابُمر ُمٝمؿ ضمدا وهق سم٤مب ومٝمذا إ

 _حيٗمٔمٜم٤م ويرومٕمٜم٤موم٢من اهلل  رسمٜم٤م وقمٔمٛمٜم٤مه وطمٗمٔمٜم٤مه أؿمد احلٗمظ: سمف ورومٕمٜم٤م يمت٤مب مت٧م اًمٕمٜم٤مي٦م 

، وم٤مجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾوود هذا إُمر  سمحًٌف  _إن ؿم٤مء اهلل
(1)

 

                                                 

وطمٌذا أن يّمٜمع أطمد اعمًٚمٛملم ضمٝم٤مزًا ظم٤مص٤م حلرق أوراق اعمّم٤مطمػ اًمتل ٓ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، قمغم ؿمٙمؾ (1)

اًمرُم٤مد، ويٙمقن ؾمٝمؾ آؾمتٕمامل وًمٞمس ومٞمف ظمٓمقرة  صٜمدوق ُمٖمٚمؼ سمحٞم٨م ٓ شمتٓم٤مير إوراق اعمحروىم٦م أو

وسم٠مطمج٤مم خمتٚمٗم٦م، ويٛمٙمـ اؾمتٕمامًمف ذم اعمٜم٤مزل واجل٤مُمٕم٤مت واعمدارس، سمحٞم٨م شمّمٌح إوراق رُم٤مدًا صمؿ دمٛمع سملم 

 ٤مزم ٓ شمؽمايمؿ يمٛمٞم٤مت يمٌػمةومؽمة وأظمرى وشمدومـ، ومٞمٙمقن احلرق ُم٤ٌمذة سمٛمجرد وضمقد شمٚمؽ اًمقرىم٦م أو إوراق وسم٤مًمت
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ض ًمإله٤مٟم٦م واًمقىمقع ذم إرض. ومٝمذه ُمٜم٤مداة عمـ ًمديف ىمدرة قمغم آظمؽماع ًمّمٜمع شمٚمؽ أًم٦م ، ويٙمقن ُمٜمٝم٤م ىمد شمتٕمر

ًمف أضمر قمٔمٞمؿ إذا أصٌح ؾم٤ًٌٌم ذم صٞم٤مٟم٦م أوراق اعمّم٤مطمػ اعمٛمزىم٦م دون أن شمتٕمرض ًمإله٤مٟم٦م ، ويًٝمؾ قمغم  اًمٜم٤مس 

أُم٤ميمـ سمٕمٞمدة أو دومٜمٝم٤م، ويمؿ ذم  مجع إوراق اعمحؽمُم٦م ُمـ اًمٓمالب وطمرىمٝم٤م ذم _قمغم وضمف اخلّمقص ذم اعمدارس_

  ذًمؽ  ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة ، ُمع ُم٤م حيّمؾ ُمـ شم٘مّمػم وإمه٤مل وأظمٓم٤مء.
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 .: بدع الـاس يف ادصحفثامنث الحباد

 ومتح اعمّمحػ ٕضمؾ اًمٗم٠مل.اعمٓمٚم٥م إول: 

 قمٜمد اًم٘مٌقر.أو اعمّم٤مطمػ  ووع اعمّمحػ: اًمث٤مين ٓمٚم٥ماعم

 .ووع اعمّمحػ قمغم سمٓمـ اعمٞم٧م :ث٤مًم٨ماعمٓمٚم٥م اًم

 إُمراض. ٤مٟمع ُمـاعمٓمٚم٥م اًمراسمع: ووٕمف ذم اًمٌٞم٧م يمحرز وُم

 .: ووع اعمّمحػ ذم اًمًٞم٤مرة ًمٚمتؼمك٤مُمساعمٓمٚم٥م اخل

 .: ووٕمف قمٜمد اًمٓمٗمؾ سم٘مّمد ْح٤ميتف ُمـ اجلـ٤ًمدساعمٓمٚم٥م اًم

 اًم٤ًمسمع: احلٚمػ سم٤معمّمحػ. اعمٓمٚم٥م 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ: ووع اًمٞمد قمغم اعمّمحػ أصمٜم٤مء احلٚمػ.

 شمّمٖمػم يمٚمٛم٦م ُمّمحػ.اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع: 

 اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ: ىمقل سمٕمض اًمٜم٤مس: وضمٝمف يم٠مٟمف ُمّمحػ!.

اعمٓمٚم٥م احل٤مدي قمنم: ٓ يٚمٞمؼ أصمٜم٤مء اًمٙمالم أن يٕمٓمػ اعمّمحػ قمغم إؿمٞم٤مء اعمًتٝمجٜم٦م  وٓ 

 ُم٤م ٓ يٜم٤مؾم٥م ذيمره ُمٕمف.
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 .الػلل فتح ادصحف ٕجلادطؾب إول: 

 ىم٤مل اًم٘مراذم:

وأُم٤م اًمٗم٠مل احلرام وم٘مد ىم٤مل اًمٓمرـمقر ذم شمٕمٚمٞم٘مف إن أظمذ : اًمٗم٠مل ُمـ اعمّمحػ وضب )

اًمرُمؾ واًم٘مرقم٦م واًميب سم٤مًمِمٕمػم ومجٞمع هذا اًمٜمقع طمرام : ٕٟمف ُمـ سم٤مب آؾمت٘م٤ًمم 

(سم٤مٕزٓم
(1)

. 

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:و

وىمد شمٜم٤مزع ومٞمف  وأُم٤م اؾمتٗمت٤مح اًمٗم٠مل ذم اعمّمحػ : ومٚمؿ يٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ ومٞمف رء)

. وذيمر اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ومٞمف ٟمزاقم٤م : ذيمر قمـ اسمـ سمٓم٦م أٟمف ومٕمٚمف وذيمر قمـ همػمه أٟمف اعمت٠مظمرون

يمرهف وم٢من هذا ًمٞمس اًمٗم٠مل اًمذي حيٌف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف يم٤من حي٥م اًمٗم٠مل 

 ومٞمًٛمع ويٙمره اًمٓمػمة . واًمٗم٠مل اًمذي حيٌف هق أن يٗمٕمؾ أُمرا أو يٕمزم قمٚمٞمف ُمتقيمال قمغم اهلل

اًمٙمٚمٛم٦م احلًٜم٦م اًمتل شمنه : ُمثؾ أن يًٛمع ي٤م ٟمجٞمح ي٤م ُمٗمٚمح ي٤م ؾمٕمٞمد ي٤م ُمٜمّمقر وٟمحق ذًمؽ . 

 {دة . ىم٤مل : ي٤م أسم٤م سمٙمر سمرد أُمرٟم٤مرضمال وم٘م٤مل : ُم٤م اؾمٛمؽ ؟ ىم٤مل : سمريًم٘مل ذم ؾمٗمر اهلجرة  }يمام 

٦م : وأُم٤م اًمٓمػمة سم٠من يٙمقن ىمد ومٕمؾ أُمرا ُمتقيمال قمغم اهلل أو يٕمزم قمٚمٞمف ومٞمًٛمع يمٚمٛم٦م ُمٙمروه

ُمثؾ ُم٤م يتؿ أو ُم٤م يٗمٚمح وٟمحق ذًمؽ . ومٞمتٓمػم ويؽمك إُمر ومٝمذا ُمٜمٝمل قمٜمف . يمام ذم اًمّمحٞمح 

ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل ىم٤مل : ىمٚم٧م : ي٤م رؾمقل اهلل ُمٜم٤م ىمقم يتٓمػمون ىم٤مل : ذًمؽ  }قمـ 

ومٜمٝمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن شمّمد اًمٓمػمة  {رء جيده أطمديمؿ ذم ٟمٗمًف ومال يّمدٟمٙمؿ 

راد ومٝمق ذم يمؾ واطمد ُمـ حمٌتف ًمٚمٗم٠مل ويمراهتف ًمٚمٓمػمة إٟمام يًٚمؽ ُمًٚمؽ اًمٕمٌد قمام أ

                                                 

 (.114/  8أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق: ) (1)
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آؾمتخ٤مرة هلل واًمتقيمؾ قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ سمام ذع ًمف ُمـ إؾم٤ٌمب مل جيٕمؾ اًمٗم٠مل آُمرا ًمف وسم٤مقمث٤م 

ًمف قمغم اًمٗمٕمؾ وٓ اًمٓمػمة ٟم٤مهٞم٦م ًمف قمـ اًمٗمٕمؾ وإٟمام ي٠ممتر ويٜمتٝمل قمـ ُمثؾ ذًمؽ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م 

م وىمد طمرم اهلل آؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕزٓم ذم آيتلم ُمـ يمت٤مسمف ويم٤مٟمقا إذا اًمذيـ يًت٘مًٛمقن سم٤مٕزٓ

أرادوا أُمرا ُمـ إُمقر أطم٤مًمقا سمف ىمداطم٤م ُمثؾ اًمًٝم٤مم أو احلَم أو همػم ذًمؽ وىمد قمٚمٛمقا قمغم 

هذا قمالُم٦م اخلػم وقمغم هذا قمالُم٦م اًمنم وآظمر همٗمؾ . وم٢مذا ظمرج هذا ومٕمٚمقا وإذا ظمرج هذا 

(ؾمت٘م٤ًممشمريمقا وإذا ظمرج اًمٖمٗمؾ أقم٤مدوا آ
(1)

 . 

ُمـ اًمٌدع واعمحدصم٤مت اًمتل مل يٜمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من ، هذه اعم٠ًمًم٦م أَّن٤م   وظمالص٦م اًم٘مقل ذم

ومل يٙمـ اًمًٚمػ يًتٕمٛمٚمقن اعمّمحػ ذم ُمثؾ شمٚمؽ إُمقر ، ٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمت٤مب هداي٦م 

  ورؿم٤مد ٟمزل ٕضمؾ أن يتٌع ويٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف ويٜمتٝمك قمام َّنك قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف.

 : _رْحف اهلل _قمثٞمٛملم ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ

وسمٕمض اًمٜم٤مس ىمد يٗمتح اعمّمحػ ًمٓمٚم٥م اًمتٗم٤مؤل وم٢مذا ٟمٔمر ذيمر اًمٜم٤مر ىم٤مل: هذا وم٠مل همػم ) 

مجٞمؾ، وإذا ٟمٔمر ذيمر اجلٜم٦م ىم٤مل: هذا وم٠مل ـمٞم٥م، وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمثؾ قمٛمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م اًمذيـ 

(يًت٘مًٛمقن سم٤مٕزٓم
(2)

. 

 

                                                 

 (.11/  11جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)

 (.111/ 1جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اسمـ قمثٞمٛملم: ) (1)
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 .عـد الؼبورأو ادصاحف  وضع ادصحف: الثاين طؾباد

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رْحف اهلل: 

)وأُم٤م ضمٕمؾ اعمّمحػ قمٜمد اًم٘مٌقر، وإي٘م٤مد اًم٘مٜم٤مديؾ هٜم٤مك ومٝمذا ُمٙمروه ُمٜمٝمل قمٜمف، وًمق يم٤من 

وإئٛم٦م ىمد شمٜم٤مزقمقا ذم اًم٘مراءة قمٜمد  ..ىمد ضمٕمؾ ًمٚم٘مراءة ومٞمف هٜم٤مًمؽ، ومٙمٞمػ إذا مل ي٘مرأ ومٞمف؟

ذم اًمرواي٦م إظمرى أيمثر اًمرواي٤مت، ورظمص ومٞمٝم٤م  ومٙمرهٝم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ وأْحد ذماًم٘مؼم، 

 ٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وهمػمهؿ.قمٜمف هق وـم

وأُم٤م ضمٕمؾ اعمّم٤مطمػ قمٜمد اًم٘مٌقر عمـ ي٘مّمد ىمراءة اًم٘مرآن هٜم٤مك وشمالوشمف، ومٌدقم٦م ُمٜمٙمرة، مل 

يٗمٕمٚمٝم٤م أطمد ُمـ اًمًٚمػ، سمؾ هل شمدظمؾ ذم ُمٕمٜمك اخت٤مذ اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر، وىمد اؾمتٗم٤مو٧م 

ًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد }ل قمـ ذًمؽ طمتك ىم٤مل: اًمًٜمـ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜمٝم

حيذر ُم٤م صٜمٕمقا، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: وًمقٓ ذًمؽ ٕسمرز .{رى اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمدواًمٜمّم٤م

إن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ يم٤مٟمقا يتخذون اًم٘مٌقر }ىمؼمه، وًمٙمـ يمره أن يتخذ ُمًجدا، وىم٤مل 

اًمًٚمػ وٓ ٟمزاع سملم  {ُم٤ًمضمد: أٓ ومال شمتخذوا اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد، وم٢مين أَّن٤ميمؿ قمـ ذًمؽ

وُمٕمٚمقم أن اعم٤ًمضمد سمٞم٧م اًمّمالة واًمذيمر وىمراءة  ذم اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد.وإئٛم٦م 

ون ؤًمٜمٝمل، وم٢مذا يم٤من هذا ُمع يمقَّنؿ ي٘مراًم٘مرآن، وم٢مذا اختذ اًم٘مؼم ًمٌٕمض ذًمؽ يم٤من داظمال ذم ا

ومٞمٝم٤م، ومٙمٞمػ إذا ضمٕمٚم٧م اعمّم٤مطمػ سمحٞم٨م ٓ ي٘مرأ ومٞمٝم٤م وٓ يٜمتٗمع هب٤م ٓ طمل وٓ ُمٞم٧م، وم٢من 

ٟمزاع ذم اًمٜمٝمل قمٜمف، وًمق يم٤من اعمٞم٧م يٜمتٗمع سمٛمثؾ ذًمؽ ًمٗمٕمٚمف اًمًٚمػ، وم٢مَّنؿ يم٤مٟمقا أقمٚمؿ  هذا ٓ

سمام حيٌف اهلل ويرو٤مه، وأهع إمم ومٕمؾ ذًمؽ وحتريف(
(1)

 

                                                 

 (.111/  14جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)
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: سمٕمض اعم٘م٤مسمر يقضمد هب٤م ُمّم٤مطمػ عمـ أراد اًم٘مراءة قمغم اعمٞم٧م ُم٤م اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ؾمئؾو

 .رأيٙمؿ ذم ذًمؽ؟

هذا سمدقم٦م، وأن اًمقاضم٥م أن شمٜم٘مؾ هذه اعمّم٤مطمػ إمم وم٠مضم٤مب ومْمٞمٚمتف سم٘مقًمف: رأيٜم٤م أن 

(وا ومٞمٝم٤مؤ٤ًمضمد، ًمٞمٜمتٗمع هب٤م اعمًٚمٛمقن وي٘مراعم
(1)

. 

 

 .: وضع ادصحف عذ بطن ادقتثالثادطؾب ال

 .: ُم٤م طمٙمؿ ووع اعمّمحػ قمغم اعمٞم٧م؟سمـ سم٤مز ـ رْحف اهلل ـًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز ؾمئؾ ا

(: ٓ أصؾ ًمذًمؽ ، وٓ ينمع ، سمؾ هق سمدقم٦موم٠مضم٤مب
(2)

. 

 : ُم٤م طمٙمؿ ىمراءة اًم٘مرآن قمغم اعمٞم٧م ، وووع اعمّمحػ قمغم سمٓمٜمف؟ وؾمئؾ أيْم٤م

: ًمٞمس ًم٘مراءة اًم٘مرآن قمغم اعمٞم٧م أو قمغم اًم٘مؼم أصؾ صحٞمح ، سمؾ ذًمؽ همػم ومٙم٤من ضمقاسمف

ُمنموع ، سمؾ ُمـ اًمٌدع ، وهٙمذا ووع اعمّمحػ قمغم سمٓمٜمف ًمٞمس ًمف أصؾ ، وًمٞمس سمٛمنموع ، 

صم٘مٞمؾ قمغم سمٓمٜمف سمٕمد اعمقت طمتك ٓ  وإٟمام ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ووع طمديدة أو رء

(يٜمتٗمخ
(3)

. 

 

                                                 

 (. 119/  17ؾ اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم: )جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئ(1)

 (.91/ 11جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز: ) (1)

 (.11/91اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: ) (1)
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 .ن إمراضاكع مميف البقت كحرز  : وضع ادصحفالرابع ادطؾب

 ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز:

ي٦م ًمٚمرؾمقل ومال يّمٞمٌؽ إصمؿ وٓ ذٟم٥م، : وع ُمّمحٗم٤م ذم سمٞمتؽ وآوأُم٤م قمـ ىمقل ُمـ ىم٤مل ًمؽ)

، إٟمام أٟمزل اهلل اعمّمحػ إدواءعمّمحػ ٓ يٛمٜمع ُمـ : ومقوع اومٝمذا ٓ أصؾ ًمف، وهذا همٚمط

، ف ٓ أصؾ ًمف ، وهٙمذا أي٦م ًمٚمٜمٌلومٝمذا يمٚم اًمٕمٛمؾ سمف ٓ ًمٞمجٕمؾ طمرزا ًمٚمٌٞمقت.ًم٘مراءشمف و

 ومٝمذا اًمٙمالم ٓ ُمٕمٜمك ًمف .

وُم٤م ُمٕمٜمك آي٦م ًمٚمٜمٌل ؟ ! هؾ يٕمٜمل آي٦م ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟ ! وم٤معمّمحػ يمٚمف 

 .ومٞمف ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ !

رء ٓ وضمف ًمف وٓ أصؾ ًمف ، وًمٞمس ووع اعمّمحػ ذم اًمٌٞم٧م ، و٘مّمقد أن هذا همٚمطواعم

سمًؿ اهلل  "، وإٟمام احلرز ًمٚمٌٞم٧م اًمتٕمقذ سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٤مت ُمـ ذ ُم٤م ظمٚمؼ ، طمرزا ًمٚمٌٞم٧م

صمالث ُمرات  "اًمذي ٓ يي ُمع اؾمٛمف رء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء وهق اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ 

ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ومٝمذا يٜمٗمع اهلل سمف يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ص٤ٌمطم٤م وُم٤ًمء يمام صح 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ويمذًمؽ ي٘مرأ آي٦م اًمٙمرد قمٜمد اًمٜمقم وسمٕمد يمؾ صالة ، ومٝمذا ُمـ 

 أؾم٤ٌمب اًمٕم٤مومٞم٦م واحلٗمظ .

واعمٕمقذشملم سمٕمد يمؾ صالة ، ومٝمذا ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٕم٤مومٞم٦م  {ىُمْؾ ُهَق اهللَُّ َأطَمٌد  }يمذًمؽ ي٘مرأ : 

ىُمْؾ }صالة اًمٗمجر صمالصم٤م ، وقمٜمد اًمٜمقم ي٘مرأ  ه٤م سمٕمد صالة اعمٖمرب صمالصم٤م ، وسمٕمدرز ، وي٘مرؤواحل

واعمٕمقذشملم صمالث ُمرات ، ويمؾ هذا ُمـ أؾم٤ٌمب طمٗمظ اهلل ًمٚمٕمٌد وشمًٚمٞمٛمف إي٤مه {ُهَق اهللَُّ َأطَمٌد 

 ُمـ ذ أقمدائف ُمـ اًمِمٞم٤مـملم يمام سملم ذًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
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ًمٌٞم٧م ، ومٚمٞمس هذا قوع ذم دوٓب ، أو ذم ومرضم٦م ، أو ذم حمؾ ُم٤م ذم اوأُم٤م اعمّمحػ ويمقٟمف ي

، وإٟمام احلرز واًم٥ًٌم اًمٕمٔمٞمؿ هق اؾمتٕمامًمف ُم٤م ذقمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمرزا وٓ أصؾ ًمف

(أدقمٞم٦م وىمراءة وشمٕمقذات يمام شم٘مدمُمـ 
(1)

. 

 

 .لؾتزك ضع ادصحف يف السقارة: وامسادطؾب اخل

 سمـ سم٤مز:قمٌد اًمٕمزيز  اًمِمٞمخ ؾمئؾ 

 . ػ ذم اًمًٞم٤مرة سمحج٦م اًمتؼمك سمف؟وهؾ ُمـ اًمتامئؿ ووع اعمّمح)

وهٙمذا ووع اعمّمحػ ذم اًمًٞم٤مرة ًمٚمتؼمك سمذًمؽ، ًمٞمس ًمف أصؾ وًمٞمس ..:  اجلقاب

سمٛمنموع، أُم٤م إذا ووٕمف ذم اًمًٞم٤مرة ًمٞم٘مرأ ومٞمف سمٕمض إطمٞم٤من، أو ًمٞم٘مرأ ومٞمف سمٕمض اًمريم٤مب 

(ومٝمذا ـمٞم٥م وٓ سم٠مس . . واهلل وزم اًمتقومٞمؼ
(2)

.  

 اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمراضمحل:وىم٤مل 

وُمـ ذًمؽ أن سمٕمض اًمٜم٤مس يْمع اعمّمحػ ذم اًمًٞم٤مرة أو ذم اًمٌٞم٧م ويٕمت٘مد أٟمف وؾمٞمٚم٦م ) 

ًمٚمحٗمظ، ومٝمذا ُمـ ضمٜمس اًمتامئؿ، واًمقاضم٥م أن شم٘مرأ ُمـ اعمّمحػ، وم٤مىمرأ اًم٘مرآن وشمٕمقذ 

سمٜمٗمًؽ، وأُم٤م أن دمٕمؾ اعمّمحػ متٞمٛم٦م ومال يّمح ذًمؽ، وم٤مىمرأ أي٤مت سمٜمٗمًؽ، واىمرأ 

 ًمنمقمٞم٦م.اًمتٕمقذات ا

                                                 

 (.198ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سم٤مز: )ص:  (1)

 (.184/  14جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز: ) (1)
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وأُم٤م إذا ووع اعمّمحػ ذم اًمًٞم٤مرة ًمٞم٘مرأ ومٞمف، أو ووٕمف ذم اًمٖمروم٦م ًمٞم٘مرأ ومٞمف ذم وىم٧م اًمٗمراغ 

ومال سم٠مس سمذًمؽ، وأُم٤م إذا ووع اعمّمحػ ذم اًمٖمروم٦م أو ذم اًمًٞم٤مرة ًمٚمحٗمظ ومٝمذا ُمـ اًمتامئؿ 

(وُمـ اًمنمك إصٖمر
(1)

. 

 

 .: وضعه عـد الطػل بؼصد محايته من اجلنسادسادطؾب ال

ص٤مًمح اًمٗمقزان: )ُم٤م رأي ومْمٞمٚمتٙمؿ ذم اُمرأة شمْمع اعمّمحػ سمج٤مٟم٥م ـمٗمٚمٝم٤م ؾمئؾ اًمِمٞمخ 

 .اًمّمٖمػم سم٘مّمد ْح٤ميتف ُمـ اجلـ. قمٜمد اٟمِمٖم٤مهل٤م وشمريمف وطمده ؟

هذا ٓ جيقز ٕن ومٞمف إه٤مٟم٦م ًمٚمٛمّمحػ اًمنميػ وٕٟمف قمٛمؾ همػم ُمنموع(اجلقاب: 
(2)

. 

عمٕمقذشملم وؾمقرة وإومم أن شمٕمٞمذ اسمٜمٝم٤م سم٤مًمتٕم٤مويذ اعمنموقم٦م، ومت٘مرأ قمٚمٞمف آي٦م اًمٙمرد وا

يٕمقذ  طملم يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اإلظمالص ص٤ٌمطم٤م وُم٤ًمءا، ويمذًمؽ سمام ضم٤مء قمـ 

 -إن أسم٤ميمام يم٤من يٕمقذ هب٤م إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق  "ٞم٘مقل:وماحلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام، 

: أقمقذ سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٦م، ُمـ يمؾ ؿمٞمٓم٤من وه٤مُم٦م، وُمـ يمؾ قملم -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

"(ُٓم٦م
(3)

. 

 
 

                                                 

 دروس ذم اًمٕم٘مٞمدة)قمؼم اًمِم٤مُمٚم٦م(.  (1)

 .119اعمٜمت٘مك ُمـ ومت٤موى اًمٗمقزان، رىمؿ اًمٗمتقى  (1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري: يمت٤مب: أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم. (1)
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 .: احلؾف بادصحفالسابع ادطؾب 

 ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:

ت٤مدة حيٚمػ سم٤معمّمحػ ومل يٙمره ذًمؽ ويمذًمؽ احلٚمػ سم٤معمّمحػ شمٜمٕم٘مد سمف اًمٞمٛملم ويم٤من ىم..)

ٟمف سملم ٢مق اًم٘مرآن ومٟمام ىمّمد احلٚمػ سم٤معمٙمتقب ومٞمف وهإن احلٚمػ سم٤معمّمحػ ؾمح٤مق، ٕإُم٤مُمٜم٤م وإ

(مج٤مع اعمًٚمٛملم٢مدومتل اعمّمحػ سم
(1)

. 

 اًمدائٛم٦م:وذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م 

شم٘مدم إًمٞمٜم٤م ُمقاـمـ يزقمؿ أن احلٚمػ سم٤مًم٘مرآن ضم٤مئز وأٟمف حيٚمػ سم٤معمّمحػ وٓ ي٤ٌمزم وىمد )

 ٟمّمحٜم٤مه ومل ي٘مٌؾ ومام رأيٙمؿ ذم ذًمؽ؟

: جيقز احلٚمػ سم٤مهلل وصٗم٤مشمف، واًم٘مرآن يمالم اهلل اًمذي هق صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ومٞمجقز اجلقاب

ضم٤مئز، وإذا يم٤من سمقرق  احلٚمػ سمف، وم٢مذا يم٤من ىمّمد اًمرضمؾ اعمذيمقر احلٚمػ سمٙمالم اهلل ومٝمذا

٤مت وٓ جيقز احلٚمػ اعمّمحػ واعمداد اًمذي يمت٥م سمف ومٝمذا ٓ جيقز: ٕن اًمقرق واعمداد خمٚمقىم

(..سم٤معمخٚمقق
(2)

. 

 : _رْحف اهلل _وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

وم٢مذا يم٤من اعمّمحػ يتْمٛمـ يمالم اهلل، ويمالم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ صٗم٤مشمف وم٢مٟمف جيقز احلٚمػ ).. 

سم٤معمّمحػ سم٠من ي٘مقل اإلٟم٤ًمن: واعمّمحػ، وي٘مّمد ُم٤م ومٞمف ُمـ يمالم اهلل قمز وضمؾ وىمد ٟمص 

وُمع هذا وم٢من إومم ًمإلٟم٤ًمن أن حيٚمػ سمام ٓ يِمقش  -رْحٝمؿ اهلل-قمغم ذًمؽ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م 

                                                 

 (.411/  1) ( واٟمٔمر: ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ:11/171) ( اعمٖمٜمل ُمع اًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م:1)

 (. 114/ 1(ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: )1)
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٤مؾمؿ اهلل قمز وضمؾ ومٞم٘مقل: واهلل، ورب اًمٙمٕم٦ٌم، أو واًمذي ٟمٗمز قمغم اًم٤ًمُمٕملم سم٠من حيٚمػ سم

وٓ حيّمؾ ًمدهيؿ ومٞمٝم٤م  إؿمٞم٤مء اًمتل ٓ شمًتٜمٙمره٤م اًمٕم٤مُم٦مسمٞمده وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ 

(شمِمقيش
(1)

. 

 : _رْحف اهلل _وىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد

هق طمٚمػ سمّمٗم٦م ُمـ  "واًم٘مرآن اًمٙمريؿ"إذا قُمٚمِؿ هذا وم٢من احلٚمػ سم٤معمّمحػ أو سمٚمٗمظ: ..)

: إذ اًم٘مرآن ُمِمتٛمؾ قمغم يمالم اهلل، ويمالم اهلل ُمـ صٗم٤مشمف، ومّم٤مر يمام  -ؾمٌح٤مٟمف  -صٗم٤مت اهلل 

ومٝمذا طمٚمػ ضم٤مئز، وىمد أىم٤مم هذا أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أهؾ اًمٌدقم٦م  "ويمالم اهلل"ًمق ىم٤مل احل٤مًمػ: 

. وٓ يِمٙمؾ قمٚمٞمؽ أن احل٤مًمػ "سمخٚمؼ اًم٘مرآن"ُم٘م٤مم احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم ىمقهلؿ اًم٤ٌمـمؾ: 

ٓ سمام ٚمػ سم٤مًمقرق واجلٚمد: ٕنَّ اعمّمحػ اًمٙمريؿ ٓ يًٛمك ُمّمحٗم٤ًم إسم٤معمّمحػ ىمد يريد احل

واقمٚمؿ أيْم٤ًم: أنَّ احلٚمػ سمآي٤مت اهلل، اجل٤مئز، هق احلٚمػ سمآي٤مت اهلل  ومٞمف ُمـ يمالم اهلل اعمجٞمد.

، أُم٤م احلٚمػ سمآي٤مت اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م اًم٘مدري٦م وهل خمٚمقىم٤مشمف ُمـ إٟمس "اًم٘مرآن اًمٙمريؿ"اًمنمقمٞم٦م: 

(واطمداً وضمـ ومال جيقز ىمقًٓ 
(2)

. 

 

 

                                                 

 (.111/  1جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اسمـ قمثٞمٛملم:) (1)

 (.191/  1ُمٝمذب ُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م: ) (1)
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 .وضع القد عذ ادصحف أثـاء احلؾفادطؾب الثامن: 

 ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:

ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر : مل ٟمجد أطمدا يقضم٥م اًمٞمٛملم سم٤معمّمحػ .وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : رأيتٝمؿ ي١ميمدون )

 سم٤معمّمحػ ، ورأي٧م اسمـ ُم٤مزن ، وهق ىم٤مض سمّمٜمٕم٤مء ، يٖمٚمظ اًمٞمٛملم سم٤معمّمحػ .

 اعمّمحػ : ٕٟمف يِمتٛمؾ قمغم يمالم اهلل شمٕم٤ممم وأؾمامئف .ىم٤مل أصح٤مسمف : ومٞمٖمٚمظ قمٚمٞمف سم٢مطمْم٤مر 

وومٕمٚمف اخلٚمٗم٤مء  ، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٞمٛملموهذا زي٤مدة قمغم ُم٤م أُمر سمف رؾمقل اهلل

، ُمـ همػم دًمٞمؾ وٓ طمج٦م يًتٜمد إًمٞمٝم٤م ، وٓ يؽمك ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اًمراؿمدون وىمْم٤مهتؿ

(اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ًمٗمٕمؾ اسمـ ُم٤مزن وٓ همػمه 
(1)

. 

ذم يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م حيٚمػ اًمرضمؾ سمقوع : )وذم ؾم١مال إمم اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م

 .(ري٘م٦م صحٞمح٦م، أم يٙمتٗمل سم٤محلٚمػ أن يٚمٗمظ: واهلل ؟يده قمغم اعمّمحػ، ومٝمؾ هذه اًمٓم

وسم٤مهلل ، هلل دون أن يْمع يده قمغم اعمّمحػيٙمٗمل أن حيٚمػ اإلٟم٤ًمن سم٤م ): ومٙم٤من اجلقاب

(اًمتقومٞمؼ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
(2)

. 

وسمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م ذًمؽ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قزضمو
(3)

، ٕن اعمّمحػ يِمتٛمؾ قمغم يمالم اهلل قمز وضمؾ،  

 ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمـ اًم٘مْم٤مة ذم اًمٞمٛمـ.وىمد ذيمر اًمِم٤مومٕمل أٟمف رأى 

 

                                                 

 (.11/191اعمٖمٜمل :) (1)

 (48/  11ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)

 (.1/111اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي : ) (1)
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 ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل:

وذًمؽ  ،ُمـ يًتحٚمػ قمغم اعمّمحػ٤مم أوم٤مق ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رْحف اهلل : وىمد يم٤من ُمـ طمٙم)

(قمٜمدي طمًـ
(1)

  . 

واهلل أقمٚمؿ  _اًمذي ئمٝمر رضمح٤مٟمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م  ) احلجٞمالن:ىم٤مل اًمديمتقرقمٌد اًمٕمزيز 

هق اًم٘مقل سمجقاز شمٖمٚمٞمظ اًمٞمٛملم سم٤مًمتحٚمٞمػ قمغم اعمّمحػ إذا يم٤من هيٞم٥م احل٤مًمػ  _سم٤مًمّمقاب

اًمٞمٛملم ُمنموع ًمذًمؽ، وهذا وي١مدي إمم إطمج٤مُمف قمـ احلٚمػ إن يم٤من يم٤مذسم٤م: ٕن اًمتٖمٚمٞمظ ذم 

ُم٤م ىمرره أقمْم٤مء جمٚمس اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل..(
(2)

. 

 

 .قول بعض الـاس: وجفه كلكه مصحف! :التاشع ادطؾب

 : _رْحف اهلل -ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد

دمد ذم يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ ُمـ قم٤ٌمراهتؿ ذم اًمتقصمٞمؼ: ُمثؾ ورىم٦م اعمّمحػ، أو: يم٠مٟمَّف  ..)

 اعمّمحػ، أو: يم٤من يًٛمك: اعمّمحػ.

وهذه اًمٕم٤ٌمرة ُمقضمقدة قمٜمد صٚمح٤مء دي٤مرٟم٤م ذم ٟمجد، ًمٙمـ ٓ ي٘مقًمقَّن٤م ومٞمام قمٝمدٟم٤م إٓ ذم طمؼ 

٤ٌَّمد، واًمتقىمل (ُمـ اؾمتٕمامهل٤م أؾْمٚمؿ. واهلل أقمٚمؿ اًمّم٤محللم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٕم
(3)

. 

 

                                                 

 (.111/  14ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مل:) (1)

 (.1147/ 1:)  "ـمٌٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم"آطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ  (1)

 (.111ُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م: )ص   (1)
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 .ادطؾب العاذ: تصغر كؾؿة مصحف

د، ُم٤م يم٤من هلل ومٝمق قمٔمٞمؿ ٓ ي٘مقل أطمديمؿ ُمّمٞمحػ، وٓ ُمًٞمج)يم٤من اسمـ اعمًٞم٥م ي٘مقل:  

(طمًـ مجٞمؾ
(1)

. 

( ..وُمًٞمجد يٙمره أن ي٘مقل: ُمّمٞمحػ : )يم٤من جم٤مهدو
(2)

. 

 وذم َّن٤مي٦م اعمحت٤مج:

هؾ حيرم شمّمٖمػم اعمّمحػ سم٠من ي٘م٤مل ُمّمٞمحػ ؟ ومٞمف ٟمٔمر ، وإىمرب قمدم احلرُم٦م : ٕن ) 

(اًمتّمٖمػم إٟمام هق ُمـ طمٞم٨م اخلط ُمثال ٓ ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف يمالم اهلل
(3)

. 

، ح٘م٘ملم ُمـ اًمٕمٚمامءواًمّمقاب أن اًمتّمٖمػم همػم ٓئؼ ذم ُم٤م طم٘مف اًمتٕمٔمٞمؿ يمام ىمرر قمدد ُمـ اعم

ر يمثػمة ذم اًمنميٕم٦م، وقمدم ىمّمد اًمتح٘مػم يرومع ومال سمد ُمـ اًمت٠مدب ذم إًمٗم٤مظ وهلذا ٟمٔم٤مئ

 احلٙمؿ سم٤مًمتٙمٗمػم ٓ اإلصمؿ .

 ىم٤مل اًمزطمٞمكم:

(هي٤مم اًمٜم٘مص، وإن ىمّمد سمف اًمتٕمٔمٞمؿإّمٖمػم اعمّمحػ واًمًقرة عم٤م ومٞمف ُمـ وحيرم شم)
(4)

. 

 

 

                                                 

 .149ص  اعمّم٤مطمػ ٓسمـ أيب داود  (1)

 .148  ص ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ1)

 (.118/  1(واٟمٔمر حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م : )179/  1َّن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج: ) (1)

 (.197/  1) اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف : (4)
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 ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد:و

ْر آؾمؿ -رْحف اهلل شمٕم٤ممم  -وىم٤مقمدة اًم٤ٌمب يمام ذيمره٤م أسمق طمٞم٤من ) اًمقاىمع قمغم ُمـ : )ٓ شُمّمٖمِّ

وُم٤م  -صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ  -جي٥م شمٕمٔمٞمٛمف ذقم٤ًم، ٟمحق أؾمامء اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم، وأؾمامء إٟمٌٞم٤مء 

ضمرى جمرى ذًمؽ: ٕن شمّمٖمػم ذًمؽ همض ٓ يّمدر إٓ قمـ يم٤مومر أو ضم٤مهؾ( اٟمتٝمك .. إمم أن 

ىم٤مل: )وشمّمٖمػم اًمتٕمٔمٞمؿ مل يث٧ٌم ُمـ يمالُمٝمؿ(
(1)

. 

 

 عذ إصقاء ادستفجـة صحف أن يعطف ادأثـاء الؽالم  : ٓ يؾققاحلادي عرشادطؾب 

 ذكره معه.يـاشب  ٓ مآ و

أو دء، ُمثؾ أن ي٘مقل  ٕمٓمػ اعمّمحػ قمغم رء ُمًت٘مذرأن يأسمدا اًمٙمالم ٓ يٜمٌٖمل أصمٜم٤مء ذم 

أو اُمًح) يمذا ( ، واعمّمحػ)يمذا( أو ظمذ واحلذاء، (  ..ب ): أذه٥م وم٠مت ًمدهاًمقاًمد ًمق

ومالسمد أن جيٕمؾ هٜم٤مك وم٤مصؾ سملم  قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يِمٌٝمٝم٤م وُم٤مهق أومم ُمٜمٝم٤م،وي٘م٤مس واعمّمحػ، 

 ، ؾمقاء يم٤من سمٙمالم آظمر أو ؾمٙمت٦م صمؿ يٕم٤مود اًمٙمالم.اًمٙمالم

 وًمٙمـ قمٚمٞمف أن يراقمل ضمٕمؾ، ٓ سم٠مسواًمٜمٔم٤مرة،  ىم٤مل: أطمي اعمّمحػ واًمٙمت٤مب ًمقسمٞمٜمام 

 ._واهلل اقمٚمؿ_ اعمّمحػ هق إول ذم اًمٓمٚم٥م وًمٞمس إظمػم

 

 

                                                 

 .491ص  ( ُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م1)
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وحؽم من هتاون يف  وجوب صقاكة ادصحف من العبث،: تاشعالادبحث 

 ذلك، وحؽم اإلكؽار عؾقه.

 إله٤مٟم٦م اعمّمحػ. ٤ماعمٓمٚم٥م إول:  ٓ يٙمقن اعمًٚمؿ ؾمٌٌ

 واضم٥م ُمـ رأى إؾم٤مءة دم٤مه اعمّمحػ.: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 : ظمٓمر شمرك اعمّمحػ ُمٚم٘مك ذم اًم٘م٤مذورات.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 وصٞم٤مٟمتف وقمدم اًمت٠مظمػم. اؾمتٜم٘م٤مذ اعمّمحػ ذم: اعم٤ًمرقم٦م راسمعاعمٓمٚم٥م اًم

 .: اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ أؾم٤مء ًمٚمٛمّمحػخل٤مُمساعمٓمٚم٥م ا

 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: احلرص قمغم اًمٌٕمد قمـ اعمتِم٤مهب٤مت و اعمٙمروه٤مت. 
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 .هاكة ادصحفإل ايؽون ادسؾم شبب ٓ ادطؾب إول: 

ٓ جيقز ًمٚمٛمٙمٚمػ أن يٕمرض اعمّمحػ ًمإله٤مٟم٦م، يم٠من جيٕمٚمف ىمرب إـمٗم٤مل همػم اعمٛمٞمزيـ، أو 

جيٕمٚمف ىمرب اًمٙمٗم٤مر وذم ُمتٜم٤مول أيدهيؿ ُمـ ظمدم وهمػمهؿ، وٓ يْمٕمف  ذم ُمٙم٤من يٛمٙمـ  

ك طمريم٦م، يٛمٙمـ ؾم٘مقـمف ُمٜمٝم٤م ٕدٟم ٕمف قمغم طم٤موم٦م ـم٤موًم٦م أو رف يْميرومٕمف وؾم٘مقـمف ُمٜمف، يم٠من 

 إن قمٚمؿ أو فمـ وىمققمف أو اُمتٝم٤مٟمف ذم هذا اعمٙم٤من . ٓمري٘م٦موٓ شمؼمأ ذُمتف سمرومٕمف هبذه اًم

ظمِمٞم٦م وىمققمف وًم٘مد َّنك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٤ًمومر سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو 

قمغم إصمؿ ُمـ شم٥ًٌم ذم إه٤مٟم٦م اعمّمحػ، ومٛمٔمٜم٦م آُمتٝم٤من شمٙمٗمل ذم ، ومٝمذا دًمٞمؾ سمٞمدهؿ

 اًمتحريؿ.

ٕٟمف ُمٔمٜم٦م آسمتذال(ضم٤مء ذم ٟمٞمؾ اعمآرب: )وشمٙمره يمت٤مسمتف ذم اًمًتقر 
(1)

. 

ىم٤مل أسمق اًمْمٞم٤مء: )ويٜمٌٖمل أن ٓ جيٕمٚمف ذم ؿمؼ: ٕٟمف ىمد يً٘مط ومُٞمٛمتٝمـ(و
(2)

. 

 ىم٤مل اًمًٞمقـمل:و

إذا اطمتٞم٩م إمم شمٕمٓمٞمؾ سمٕمض أوراق اعمّمحػ ًمٌغم وٟمحقه ومال جيقز ووٕمٝم٤م ذم ؿمؼ أو همػمه ) 

(..ٕٟمف ىمد يً٘مط
(3)

. 

                                                 

 (.111/ 1ٟمٞمؾ اعمآرب: ) (1)

 (.111/ 1(، واٟمٔمر حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م: )1/118طم٤مؿمٞم٦م َّن٤مي٦م اعمحت٤مج:)  (1)

 (.419/  1اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: ) (1)
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اًم٘مرآن قمغم اًم٘مامش واخلرق واخت٤مذه زيٜم٦م صمؿ أومتك اًمٕمٚمامء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م سم٤معمٜمع ُمـ يمت٤مسم٦م و

ىم٤مًمقا : ) وضمديٌر سم٤معمًٚمؿ أن يرقمك اًم٘مرآن وآي٤مشمف واعمح٤مومٔم٦م قمغم طمرُمتف وٓ يٕمروف عم٤م ىمد 

يٙمقن اُمتٝم٤مٟم٤ًم (
(1)

 . 

 

 .واجب من رأى إشاءة جتاه ادصحف  :الثاين ادطؾب

عم٤م ئمـ إه٤مٟمتف ومٞمف:   _أيْم٤م _وٓ يٕمروفىمد ٓ ي٘مع ُمـ اًمِمخص خم٤مًمٗم٤مت دم٤مه اعمّمحػ : 

أو وضمد أوراىم٤م ُمٜمف ، ُمٙم٤من ٓ يٚمٞمؼ سمف إن رأى اعمّمحػ ىمد ووع ذم هؾ جي٥م قمٚمٞمف وًمٙمـ

 .؟ أم أٟمف يًتح٥م ًمف ذًمؽ وم٘مط؟ُمٚم٘م٤مة: ومٝمؾ جي٥م قمٚمٞمف رومٕمٝم٤م

 ح٥ًمإن يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اإلؾم٤مءة حمرُم٦م وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف إزاًم٦م شمٚمؽ اإلؾم٤مءة، وسم :واجلقاب 

ذم شمٚمؽ احل٤مل، ومال يٙمٗمل أٓ يزء إمم اعمّمحػ سمٜمٗمًف  درضم٦م شمٚمؽ اإلؾم٤مءة يٙمقن إصمؿ شمريمف

 يٕمروف ًمإلؾم٤مءة : سمؾ ٓسمد ُمـ رومع اإلؾم٤مءة وإزاًمتٝم٤م قمٜمف وإٓ أصمؿ. وٓ أٓ

 ىم٤مل اًمرُمكم اًمِم٤مومٕمل:

(وىمقًمف وشمرك رومٕمف اعمراد ُمٜمف أٟمف إذا رأى ورىم٦م ُمٓمروطم٦م قمغم إرض طمرم قمٚمٞمف شمريمٝم٤م)
(2)

. 

رومٕمف قمـ إرض( وذم طم٤مؿمٞم٦م َّن٤مي٦م اعمحت٤مج: )وحيرم شمرك
(3)

. 

                                                 

 (.47/  4ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)

 (. 111/ 1(، واٟمٔمر طمقار اًمنمواين: )191/  1َّن٤مي٦م اعمحت٤مج: ) (1)

 (.1/118) :َّن٤مي٦م اعمحت٤مج (1)
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سمؾ ٟمص سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم طمرُم٦م شمرك ورىم٦م ُمرُمٞم٦م قمغم إرض وإن مل يتٞم٘مـ وضمقد آي٤مت 

 .ىمرآٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م، سمٛمٕمٜمك أٟمف سمٛمجرد اًمٔمـ جي٥م اًمرومع

وُمثؾ هذا ُمـ رأى ورىم٦م ُمٙمتقسم٦م ُمٓمروطم٦م ذم ..: )طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػمٗمل وم

، ُمٓمروطم٦م ذم اًمٓمريؼ ًمتقـم٠م سم٤مٕىمداماًمٓمريؼ ومل يٕمٚمؿ ُم٤م يمت٥م ومٞمٝم٤م وم٢مٟمف حيرم قمٚمٞمف شمريمٝم٤م 

(وأُم٤م إن قمٚمؿ أن ومٞمٝم٤م آي٦م أو طمديث٤م وشمريمٝم٤م يم٤من ذًمؽ ردة
(1)

. 

ذم ُمٙم٤من  ٤مومؾ قمام يِم٤مهده ُمـ أوراق ُمرُمٞم٦م ٠من اعمًٚمؿ ٓ جيقز ًمف أن يتٖمسم ٟم٤موهذا اًم٘مقل يٗمٞمد

ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًم٘مرآن أو مم٤م ٓ جيقز شمريمف ُمرُمٞم٤م اق ورإشمٚمؽ همػم ٓئؼ: إذا فمـ أن 

 ٤مٕذيم٤مر وأؾمامء اهلل احلًٜمك.يم

ي٤مت سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ويٕمذره٤م سمٛمجرد قمدم رؤيتف ًمتٚمؽ أ أن يٖم٤مًمط ٟمٗمًفًمف ومال جيقز  

وضمقد أو يتٞم٘مـ ٤مًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م واعمجالت اإلؾمالُمٞم٦م : ومٝمذه يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ وواوح، يم

 ومال جيقز شمريمٝم٤م.هب٤م: ُم٤م جي٥م اطمؽماُمف 

: يمثػما ُم٤م أؿم٤مهد ىمّم٤مص٤مت ُمـ اجلرائد واعمجالت  وذم ؾم١مال ُمقضمف إمم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:) 

ؾ جي٥م قمكم ذم اًمِمقارع واًمٓمرىم٤مت ، وسمتّمٗمحٝم٤م أضمد ومٞمٝم٤م ًمٗمظ اجلالًم٦م أو آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م ، ومٝم

 .قمٜمدُم٤م أرى شمٚمؽ اجلرائد واعمجالت أن أىمػ وأٟم٤م أؾمػم سمًٞم٤مرِت وأمجع شمٚمؽ اًم٘مّم٤مص٤مت ؟

 

 

 

                                                 

 (.188/  18ىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم:)طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمق (1)
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 ومٙم٤من ضمقاب اًمٕمٚمامء:

، أو ومٞمف رء ُمـ  اًمِمقارع أو همػمه٤م ومٞمف ذيمر اهللإذا رأي٧م ؿمٞمئ٤م ُمـ إوراق اعمرُمٞم٦م ذم )

(وضم٥م قمٚمٞمؽ أظمذه ورومٕمف ُمـ ُمقوع اإله٤مٟم٦م إمم ُمٙم٤من ٟمزيف ُمّمقن أو إطمراىمف اًم٘مرآن
(1)

. 

 همػم ـمٝم٤مرة ُمـ أضمؾ صٞم٤مٟمتف وٟمص اًمٕمٚمامء قمغم وضمقب ُمس اعمّمحػ وْحٚمف وًمق قمغم

 .مم٤م يدل قمغم ؿمدة اًمقضمقبوطمٗمٔمف، 

 ىم٤مل اًمٜمقوي ـ رْحف اهلل ـ :

يتٛمٙمـ ُمـ اًمٓمٝم٤مرة )وًمق ظم٤مف قمغم اعمّمحػ ُمـ همرق أو طمرق أو ٟمج٤مؾم٦م أو يم٤مومر ومل 

أظمذه ُمع احلدث ًمٚميورة(
(2)

. 

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:و

ذا اوٓمر اجلٜم٥م واعمحدث إػ أقمٔمؿ ُمـ طمرُم٦م اعم٤ًمضمد وُمع هذا )وطمرُم٦م اعمّمح

ذا اطمتٞم٩م إًمٞمف إطمقال س اعمّمحػ ىمد جي٥م ذم سمٕمض إواحل٤مئض إمم ُمًف ُمًف ..وُم

ٓ إداء اًمقاضم٥م أذا مل يٛمٙمـ إًم٘مراءة اًمقاضم٦ٌم أو احلٛمؾ اًمقاضم٥م ًمّمٞم٤مٟمتف اًمقاضم٦ٌم وا

سمٛمًف(
(3)

. 

 

 

                                                 

 (.41/  1ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: ) (1)

 (.1/81روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ) (1)

 (.11/111جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)
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 :ىم٤مل اًمرُمكمو

)وْحؾ اعمّمحػ أسمٚمغ ُمـ ُمًف ومألن ُمٜمع اعمحدث ُمـ ُمًف ومحٛمٚمف ُمـ سم٤مب أومم إٓ 

ًميورة يمخقف قمٚمٞمف ُمـ همرق أو طمرق أو ٟمج٤مؾم٦م أو أن ي٘مع ذم يد يم٤مومر سمؾ جي٥م أظمذه 

طمٞمٜمئذ(
(1)

. 

وًمٞمس  إذا وضمدشمف ذم إرض ُم٤م طمٙمؿ عمس اعمرأة احل٤مئض ًمٚمٛمّمحػ وؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز:

 .ُمٕمٝم٤م طم٤مئؾ ورومٕمتف؟

إذا وضمدشمف ذم  اًمٔم٤مهر أٟمف ٓ طمرج إن ؿم٤مء اهلل: ٕن هذا ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اعمّمحػ) :وم٠مضم٤مب

شمٞمن أن يٙمقن ُمـ وراء طم٤مئؾ، ُمـ وراء مخ٤مره٤م أو  إذا ُيِمك أن يٓم٠مه اًمٜم٤مس، ًمٙمـ إرض

أطمقط، شم٠مظمذه سمخامر أو سمخرىم٦م أظمرى سملم يدهي٤م وسملم اعمّمحػ، هذا ـمرف صمقهب٤م يٙمقن هذا 

(اعمحؾ اعمٜم٤مؾم٥م ذم أومْمؾ طمتك شمْمٕمف
(2)

. 

 :وؾمئؾ أيْم٤م 

أٟم٤م أقمٚمؿ أن ُمس اًم٘مرآن واعمًٚمؿ همػم ـم٤مهر ٓ جيقز، ومامذا يٕمٛمؾ إذا وضمد ورىم٦م ُمـ اًم٘مرآن )

سمف، هؾ ًمف أن يتٍمف واحل٤مل  ُمٚم٘م٤مة قمغم إرض، أو رأى اًم٘مرآن ُمع إـمٗم٤مل وهؿ يٕمٌثقن

 ؟.، ويٛمًؽ اعمّمحػيمرُم٤م ذ

ٟمٕمؿ، ًمٚميورة ٕضمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م سمتٕمٔمٞمٛمف وختٚمٞمّمف ممـ هيٞمٜمف ُمـ إـمٗم٤مل أو إًم٘م٤مئف ): وم٠مضم٤مب

ذم إرض، اًمقاضم٥م قمغم ُمـ رأى ذًمؽ وإن يم٤من قمغم همػم ـمٝم٤مرة أن ي٠مظمذه ويرومٕمف ذم 

                                                 

 (.11/  1واٟمٔمر اإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع: )، (41/ 1دًمٞمؾ اعمحت٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج: ) (1)

 (.11/111ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سم٤مز: )  (1)
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وإذا وضمد ورىم٦م ذم إرض ومٞمٝم٤م  ئؼ سمف وٓ يدقمف ُمع اًمّمٌٞم٦م اًمذيـ يٕمٌثقن سمف،اعمٙم٤من اًمال

ىمرآن رومٕمٝم٤م وص٤مَّن٤م أو ُمزىمٝم٤م متزي٘م٤ًم ٓ يٌ٘مك ُمٕمف رء ُمـ ذيمر اهلل، أو دومٜمٝم٤م ذم أرض 

(ـمٞم٦ٌم
(1)

. 

ىمٌؾ أن حيٛمؾ اعمّمحػ، إذا إذا مل يتٛمٙمـ ُمـ اًمقوقء وسمٕمض اًمٕمٚمامء يرى  وضمقب اًمتٞمٛمؿ 

 يم٤من ذًمؽ ممٙمٜم٤م ًمف.

 :َّن٤مي٦م اًمزيـ ذم إرؿم٤مد اعمٌتدئلمومٗمل 

ٟمٕمؿ جي٥م ْحٚمف ُمع احلدث ًميورة يمخقف قمٚمٞمف ُمـ همرق أو طمرق أو ٟمج٤مؾم٦م أو وىمققمف  )

وضم٥م( ذم يد يم٤مومر ومل يتٛمٙمـ ُمـ اًمٓمٝم٤مرة وم٢من ىمدر قمغم اًمتٞمٛمؿ
(2)

. 

إذن ُمـ اًمقاضم٤ٌمت قمغم اعمًٚمؿ أن يرومع اعمّمحػ ويمؾ ُم٤م ومٞمف ذيمر هلل وٓ يؽميمف ذم حمؾ 

 .اإلؾم٤مءة

 _صٕمقسم٦م ؿمديدة، يم٠من وضمد ؿمخص أوراىم٤م  اإلؾم٤مءة يٌ٘مك أن ي٘م٤مل إذا يم٤من ذم إزاًم٦م

ومٞمٝم٤م آي٤مت ُمٚم٘م٤مة قمغم إرض ذم ُم٤ًمطم٦م واؾمٕم٦م، وإوراق يمثػمة ضمدا ٓ يٛمٙمٜمف  _يم٤مجلرائد

: يٗمٕمؾ اعمٙمٚمػ ُم٤م يًتٓمٞمع ة جلٛمٕمٝم٤م، وم٢مٟمف واحل٤مًم٦م شمٚمؽ ي٘م٤ملمجٕمٝم٤م، وُم٤م صمٛم٦م ـمري٘م٦م ُمتٞمن

 ._واهلل اقمٚمؿ- ف وي٘مٚمؾ اعمٜمٙمر سمح٥ًم ـم٤مىمتفومٕمٚم

                                                 

 (. 11/118اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ:) (1)

(1) (1  /11.) 
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ىم٤م ٓ يٕمٚمؿ هؾ ومٞمٝم٤م آي٤مت أم ٓ، أو يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م آي٤مت إذا وضمد أورا وأُم٤م

أو أطم٤مدي٨م أو أؾمامء اهلل احلًٜمك، وم٢مٟمف واحل٤مًم٦م شمٚمؽ ٓ جي٥م قمٚمٞمف أن يٌح٨م ذم شمٚمؽ  ىمرآٟمٞم٦م

 إوراق ًمٞمت٠ميمد ظمٚمقه٤م مم٤م جي٥م اطمؽماُمف.

 ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم:

ذم إرض أن ي٠مظمذه٤م ويٗمتِمٝم٤م ويٜمٔمر هؾ  اًمٔم٤مهر زم أٟمف ٓ يٚمزم يمّؾ إٟم٤ًمن وضمد ىمراـمٞمس) 

ٟمٕمؿ ًمق رأى سمٕمٞمٜمف أن ذم هذه اًم٘مرـم٤مؾم٦م آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل  ، ومٞمٝم٤م آي٦م أو طمدي٨م ٕن هذا ؿم٤مق

(أو طمديث٤م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ومحٞمٜمئذ ي٠مظمذه
(1)

. 

 

 .ؼى يف الؼاذورات: خطر ترك ادصحف مؾادطؾب الثالث

ؾم٤مءة ، وذم هذا اعمٓمٚم٥م يتٌلم ًمٜم٤م ًمٜم٤م طمرُم٦م شمرك اعمّمحػ ذم ُمقىمع اإل شمٌلمذم اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ 

 . ؾم٦م أو ىم٤مذورة وشمريمفذم ٟمج٤م رأى اعمّمحػأن سمٕمض اًمٕمٚمامء سح سمٙمٗمر ُمـ 

 :اعم٤مًمٙملاًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ اًمدردير ضم٤مء ذم 

يم٢مًم٘م٤مء ُمّمحػ سم٘مذر وًمق ـم٤مهرا يمٌّم٤مق أو شمٚمٓمٞمخف سمف واعمراد  :)سم٤مب ذم اًمردة وأطمٙم٤مُمٝم٤م

سم٤معمّمحػ ُم٤م ومٞمف ىمرآن وًمق يمٚمٛم٦م، وُمثؾ ذًمؽ شمريمف سمف أي قمدم رومٕمف إن وضمده سمف: ٕن 

(اًمدوام يم٤مٓسمتداء وم٠مراد سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م يِمٛمؾ اًمؽمك إذ هق ومٕمؾ ٟمٗمز
(2)

.  

                                                 

 (.1/11ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب: ) (1)

 (.111/ 4اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ اًمدردير اعم٤مًمٙمل: ) (1)
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 وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل:

ذم يمقٟمف ردة شمريمف أي اعمّمحػ سمف أي  أي ُمثؾ إًم٘م٤مء اعمّمحػ ذم اًم٘مذر "وُمثؾ ذًمؽ ") 

أي وطمٞمٜمئذ ومٞمج٥م وًمق قمغم اجلٜم٥م رومٕمف ُمٜمف ) ىمقًمف : وُمثؾ  "ًمف : إن وضمده سمف ىمق سم٤مًم٘مذر

(..اًم٘مرآن ( أي ُمثؾ إًم٘م٤مء اًم٘مرآن ذم يمقٟمف ردة إًم٘م٤مء أؾمامء اهلل
(1)

. 

 :ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍمظمٚمٞمؾوذم 

أي اًمٙمت٤مب اعمِمتٛمؾ قمغم اًمٜم٘مقش اًمداًم٦م قمغم يمالم اهلل شمٕم٤ممم )ب(  ..أي رُمل )ُمّمحػ(  )

رء )ىمذر( سمٗمتح اًم٘م٤مف ويمن اًمذال اعمٕمجٛم٦م، أي ُمًت٘مذر ُمًتٕم٤مف وًمق ـم٤مهرا يمٌّم٤مق، 

وُمثؾ إًم٘م٤مئف شمٚمٓمٞمخف سمف أو شمريمف سمف ُمع اًم٘مدرة قمغم إزاًمتف ٕن اًمدوام يم٤مٓسمتداء ويم٤معمّمحػ 

قمٚمٞمٝمؿ  -تقاشمر وأؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وأؾمامء إٟمٌٞم٤مء ضمزؤه واحلدي٨م اًم٘مدد واًمٜمٌقي وًمق مل ي

وُمـ وضمد ورىم٦م ُمثال ُمٙمتقسم٦م ُمرُمٞم٦م ذم اًمٓمريؼ ومل يٕمٚمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م طمرم .. اًمّمالة واًمًالم 

قمٚمٞمف شمريمٝم٤م، وم٢من قمٚمؿ أن ومٞمٝم٤م آي٦م أو طمديث٤م أو اؾمام ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم أو إٟمٌٞم٤مء وشمريمٝم٤م وم٘مد 

(..إرض اؾمتخٗم٤موم٤م سمف يم٢مًم٘م٤مئف سم٘مذر ووٕمف قمغم : .اًمٕمدوي يمٗمر ىم٤مًمف اعمٜم٤موي
(2)

. 

                                                 

/ 4) : طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم:(، واٟمٔمر188/  18طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم:) (1)

411.) 

 (.4/117(، واٟمٔمر اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م: )111/ 9ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ: ) (1)
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وم٤مًمتٝم٤مون واًمٖمٗمٚم٦م ىمد دمر إمم اًمٙمٗمر
(1)

، وٓ يٕمذر اعمًٚمؿ  سمتٚمؽ اًمٖمٗمٚم٦م وٓ سم٤مًمٙمًؾ ذم ُمثؾ 

ؾم٤مءة قمـ اعمّمحػ وقمٚمٞمف أن قن طم٤مزُم٤م ٟمٌٞمٝم٤م ٟمِمٓم٤م ذم إزاًم٦م اإلهذه إُمقر ، ومٞمج٥م أن يٙم

ويٌح٨م قمـ ويتٜم٤مؾمك إُمر، أ ويتٛمٖمٗمؾُي٤مدع ٟمٗمًف ٓ أن  ،يتٕم٥م ٟمٗمًف ذم هذا اجل٤مٟم٥م

٤مـمٚم٦م، وىمٌؾ ذًمؽ أن ٟمحرص قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٙمل ٓ ي٘مع اعمجتٛمع ذم هذا اعمؼمرات اًمٌ

 اخلٓمر سم٥ًٌم اإلمه٤مل وقمدم اعم٤ٌمٓة.

 سمراهٞمؿ:ٛمد سمـ إىم٤مل اًمِمٞمخ حم

وراق اًمتل ومٞمٝم٤م اؾمؿ اهلل، أو اؾمؿ اًمرؾمقل، إّمحػ، أو أضمزائف، أو أوراىمف، أو اُمتٝم٤من اعم ) 

ن. أو اشمٙم٠م وأؿم٤ٌمه ذًمؽ .وهٜم٤م ُم٠ًمًم٦م ه٤مُم٦م وهق أٟمف يقضمد آ: أو اُمتٝمـ اًم٘مرىمقًمف.واجلرائد(

                                                 

)وًمذا جيد اعمٓم٤مًمع ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٤مسم٤ًم ذم يمؾ يمت٤مب ُمٜمٝم٤م يًٛمك: سم٤مب ( ىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ:1)

ُمع  اًمردة، أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م وُمـ ُم٤م ىمرب إًمٞمٝم٤م، يذيمرون ومٞمف أًمٗم٤مفم٤ًم يٙمٗمر هب٤م اعمًٚمؿ ويّمػم ُمرشمدًا ُم٤ٌمح اعم٤مل واًمدم،

ي٘مقل ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل، وي٘مٞمؿ اًمّمالة، وي١مِت اًمزيم٤مة، ويٙمقن ص٤مئاًم  -هم٤مًم٤ًٌم  -أن هذا اعمرشمد يٙمقن 

طم٤مضم٤ًم، وًمٙمٜمف ارشمٙم٥م ٟم٤مىمْم٤ًم ُمـ ٟمقاىمض اإلؾمالم يم٤مًمنمك ومّم٤مر ُمرشمدًا قمـ اإلؾمالم، وه٤م أٟم٤م أؾمقق ذم هذا 

اعمتٌققم٦م ًمٞمٜمجكم اعم٘م٤مم، وشمٔمٝمر طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل، ذم هذا  اعمقوع قم٤ٌمرات أهؾ اًمٕمٚمؿ ويمالُمٝمؿ ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م

 إُمر.

(، ُمـ يمت٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمٕمتٛمدة: )اًمردة: )يمٗمر ُمًٚمؿ( ُمت٘مرٍر 1/144)"خمتٍم ظمٚمٞمؾ قمغم ذح اًمدردير"ىم٤مل ذم 

إؾمالُمف سم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم خمت٤مرًا، يٙمقن)سمٍميح( ُمـ اًم٘مقل يم٘مقًمف أذك سم٤مهلل.. )أو ومٕمؾ يتْمٛمٜمف( أي: يًتٚمزُمف 

ًمزوُم٤ًم سمٞمٜم٤ًم: )يم٢مًم٘م٤مء ُمّمحػ(،أو سمٕمْمف وًمق يمٚمٛم٦م، ويمذا طمرىمف اؾمتخٗم٤موم٤ًم، ٓ صقٟم٤ًم، وُمثؾ إًم٘م٤مئف 

سمٛمٙم٤من)ىمذر(...وُمثؾ اعمّمحػ: احلدي٨م وأؾمامء اهلل ويمت٥م احلدي٨م، ويمذا يمت٥م اًمٗم٘مف إن يم٤من قمغم وضمف 

 . 144آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمنميٕم٦م..اًمخ( هذه ُمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م: ص 
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ن ، أو آو سم٠مضمزاء ُمـ أضمزاء اًم٘مرن هت٤مون سم٤معمّمحػ ، هت٤مون سم٠موراق ُمـ اعمّمحػ ، أأ

(وهذا أُمره قمٔمٞمؿ ، شم٤ًمهؾ ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ُيِمك أن يٙمقن ردة -سمٕمْمٝم٤م 
(1)

. 

يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اعمّم٤مطمػ اعمتداوًم٦م  ًمدى اًمٜم٤مس سم٘مدر احل٤مضم٦م،  وٕن إُمر هبذه اخلٓمقرة:

وٓ حيت٤مج ٙمقن ذم اًمٌٞم٧م قمنمة ُمّم٤مطمػ ومٞم ، ٓ أن شمٗمٞمض إوم٤مو٦م زائدة قمـ احلد اعمٓمٚمقب

ذم وإٟمام شمٚم٘مل وٓ صٜمدوق ُمٖمٚمؼ: ًمٞمس هل٤م ُمٙم٤من حمدد، أهؾ اًمٌٞم٧م إٓ ٟمّمٗمٝم٤م، واعمِمٙمٚم٦م أٟمف 

ورسمام وـمئقه٤م أو طمذومقه٤م  ـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر، يمؾ أطمد سمًٝمقًم٦م طمتك إ يمؾ ُمٙم٤من ويتٜم٤موهل٤م

 وًمٕمٌقا هب٤م.

ًمٚمخدم ذم  شمؽمكجي٥م أن ٓ واًمٙمٚمامت اعمحؽمُم٦م إوراق اًمتل حتتقي قمغم أي٤مت ويمذًمؽ 

يتٜم٤موًمقَّن٤م سمًٝمقًم٦م دون ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمٝمؿ أو طم٤مضمز حيجزهؿ :وُمٜمٝمؿ اًمٙم٤مومر !اعمٜم٤مزل
(2)

. 

وسمٕمْمٝمؿ ضمٝمٚم٦م وهمػم ُم٤ٌمًملم : ي٘مقم قمغم مجٕمٝم٤م اخلدم واًمٗمراؿملم طمٞم٨م ويمذًمؽ ذم اعمدارس  

، ورسمام يمٜمًقه٤م ُمع ُم٤ميٙمٜمس صمؿ شمرُمك ُمع ذم ؾمٚم٦م اعمٝمٛمالت قا إوراق اعمحؽمُم٦مومرسمام رُم

 ._وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل_ اًم٘م٤مذورات

ومٞمج٥م اإلذاف قمغم مجع إوراق اعمحؽمُم٦م ُمـ أقمغم ُم١ًمول ذم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م، وقمٚمٞمف أن 

ؿ ُمٝمامشمف وم٢مذا ىمٍم ومٞمٝم٤م إًمٞمف اًمث٘م٤مت اًمٕمدول، ومٝمذه ُمـ أقمٔمي٤ٌمذ هذا اًمٕمٛمؾ اعمٝمؿ أو يقيمؾ 

                                                 

 (.111/  14(، واٟمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز: )181/  11ومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ: ) (1)

دمد ذم يمؾ  وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن سمٕمض اعمٜم٤مزل ٓيقضمد ومٞمٝم٤م ُمٙمت٦ٌم أو ُمٙم٤من خمّمص ًمٚمٙمت٥م! أو ًمٚمٛمّم٤مطمػ!سمٞمٜمام (1)

  "إىمرأ    "همروم٦م أو ذم يمؾ ص٤مًم٦م شمٚمٗم٤مز يمٌػم! ، جُيٚم٥م ُمـ ظمالًمف أٟمقاع ُمـ اعم٤ًموئ  إظمالىمٞم٦م واًمٕم٘مدي٦م ، وم٠مُم٦م 

 أصٌح٧م ٓ شم٘مرأ يمت٥م اًمٕمٚمؿ وإظمالق واًمنميٕم٦م ، ورسمام ٓ ُي٘مرأ طمتك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ذم سمٕمض اعمٜم٤مزل!.
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ُم٤م حيّمؾ ًمتٚمؽ إوراق ُمـ  ويتحٛمؾ ،آصمؿ إمم ُمـ ٓ شمؼمأ سمف اًمذُم٦م وم٢مٟمف أو أويمؾ أُمره٤م

 اُمتٝم٤من أو إؾم٤مءة.

 كجاشة ماذا يػعل؟.ادطؾب الرابع: إذا أصابت ادصحف 

طمٞم٨م  ،ُمـ اخلٓمقرة سمٛمٙم٤منُمر سمٜم٤م أٟمف ٓ جيقز شمرك اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم اعمّمحػ وأن هذا اًمؽمك 

٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمتل ، وماؾمتٝم٤مٟم٦م سمٛمٙم٤مٟمتفسح اًمٕمٚمامء سمٙمٗمر ُمـ شمريمف قمغم هذه احل٤مل 

أو ىمٓمرات ُمـ  ، ٌف ىمٓمرات دم ذم سمٕمض أوراىمفّمٞم، ُمثؾ أن شم٧م اعمّمحػ يٛمٙمـ إزاًمتٝم٤مأص٤مسم

 ومحٞمٜمئذ جي٥م همًٚمف وشمٜمٔمٞمػ إضمزاء اًمتل أص٤مسمتٝم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م.، سمقل ـمٗمؾ

جي٥م همًٚمف  اًمٜمج٤مؾم٦م يمثػمة سمحٞم٨م ؾمٞم١مدي شمٜمٔمٞمٗمف إمم شمٚمٗمف، وم٘مد ىم٤مل اًمٕمٚمامءوأُم٤م إن يم٤مٟم٧م 

وم٢مذا همًٚمف همًال ؿمديدا سمحٞم٨م أزال اًمٜمج٤مؾم٦م وًمٙمـ شمٚمػ  أيْم٤م وإن أدى إمم شمٚمٗمف،

اعمّمحػ، أو ٓ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف واًم٘مراءة ومٞمف، ومحٞمٜمئذ جي٥م أن يدومٜمف ذم ُمٙم٤من ـم٤مهر أو 

 . واهلل أقمٚمؿ.سم٘مدر اعمًتٓم٤مع واًمٜمج٤مؾم٦م قمٚمٞمف حيرىمف صمؿ يدومـ أضمزاءه، وًمٙمـ ٓ يدومٜمف

 :َّن٤مي٦م اعمحت٤مجىم٤مل ذم 

وأومتك سمٕمْمٝمؿ ذم ُمّمحػ شمٜمجس سمٖمػم ُمٕمٗمق قمٜمف سمقضمقب همًٚمف وإن أدى إمم شمٚمٗمف وًمق )

، سمخالف ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ذم إذا ُم٧ًم اًمٜمج٤مؾم٦م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن ومٞمام يم٤من ًمٞمتٞمؿ ويتٕملم ومروف

(ٟمحق اجلٚمد أو احلقار
(1)

 . 

                                                 

(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل 111/  1ٟمٔمر:  طم٤مؿمٞم٦م إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم:)(، وا111/  1َّن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم اًمِم٤مومٕمل:) (1)

 (.441/  1قمغم اعمٜمٝم٤مج:)
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 : جي٥م طمرىمف أو دومٜمف، وٓ يؽمك سمتٚمؽ احل٤مًم٦م.رء ُمـ اًمرائح٦م ذم اعمّمحػ ويمذًمؽ إذا سم٘مل

 :ٚمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح اعمٜمجدوذم ؾم١مال وضمف ًم

ل ُمدرس اًم٘مرآن وحتٛمؾ ُمٕمٝم٤م ؾمٜمقات يم٤مٟم٧م ذم ـمري٘مٝم٤م إمم ُمٜمز 11اسمٜمتل قمٛمره٤م )

، حل٘مٝم٤م يمٚم٥م ومخ٤موم٧م وأهقم٧م صمؿ ؾم٘مٓم٧م ووىمع اعمّمحػ ذم اعمج٤مري وأص٤مسمف اعمّمحػ

اعمٞم٤مه ، أظمذ اعمٕمٚمؿ اعمّمحػ وأزال ُم٤م سمف ُمـ ىمذارة وأقمٓم٤مه٤م اعمّمحػ ًمت٘مرأ اًمٌٚمؾ ُمـ شمٚمؽ 

 . (سمف . ُم٤م طمٙمؿ هذا ؟ ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من ـمٗمٚمتل ٓزاًم٧م شم٘مرأ ُمـ هذا اعمّمحػ

 ومٙم٤من اجلقاب:

طمرج ُمـ إذا أزيؾ ُم٤م قمغم اعمّمحػ ُمـ أذى وىمذر ، ومل يٕمد ًمف رائح٦م يمرهي٦م : وم٢مٟمف ٓ )

ذر ومل ن ومٞمف رائح٦م أو ٓ شمزال قمٚمٞمف سمٕمض آصم٤مر إذى واًم٘موإن يم٤م ،اًم٘مراءة ومٞمف واحلٗمظ ُمٜمف

حتري٘مف واإلشمٞم٤من سمٖمػمه ، شمٕمٔمٞمام ًمٙمت٤مب اهلل أن يٌ٘مك قمٚمٞمف ٟمج٤مؾم٦م  يٛمٙمـ شمٓمٝمػمه ومال طمرج ُمـ

(أو شمٔمٝمر ُمٜمف رائح٦م يمرهي٦م
(1)

. 

 .وصقاكته وعدم التلخر اشتـؼاذ ادصحف يف: ادسارعة امسادطؾب اخل

اعمّمحػ وطمرُم٦م شمريمف ذم حمؾ اإلؾم٤مءة وأن سمٕمض هذا اًمؽمك ُمر سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤م وضمقب صٞم٤مٟم٦م 

يّمؾ إمم اًمٙمٗمر، أُم٤م هٜم٤م ومٞمتٌلم ًمٜم٤م وضمقب اعم٤ًمرقم٦م ذم إزاًم٦م اإلؾم٤مءة ومٚمٞمس إزاًمتٝم٤م قمغم 

 اًمؽماظمل واًمت٠مظمػم.

                                                 

 ُمقىمع اًمِمٞمخ اإليمؽموين. (1)
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يمٛمـ وىمع ُمٜمف اعمّمحػ قمغم إرض، ومٞمج٥م قمٚمٞمف اعم٤ًمرقم٦م ذم رومٕمف، وٓ جيقز ًمف وذًمؽ 

يٜمِمٖمؾ قمـ رومٕمف ًمٚمحدي٨م سم٤مجلقال ُمثال، أو ًمٞمذه٥م إمم اًمتـ٠مظمر ًمٖمػم قمذر، ومال يّمح أن 

 ُمٙم٤من صمؿ يرضمع.

ويمذًمؽ إن ؿم٤مهد اعمّمحػ ُمٚم٘مك ذم ُمٙم٤من ٓ يٚمٞمؼ سمف، أو ذم يد ـمٗمؾ صٖمػم همػم ممٞمز، أو رآه 

 ىمرب ىم٤مذورة أو ٟمج٤مؾم٦م، جي٥م قمٚمٞمف اعم٤ٌمدرة واعم٤ًمرقم٦م إمم رومٕمف وطمٗمٔمف.

ٞم٤مٟم٦م  اعمّمحػ، يمام أن هذا ُمـ إٟمٙم٤مر ٕن إصؾ ذم إواُمر أَّن٤م قمغم اًمٗمقر وهق ُم٠مُمقر سمّم

اعمٜمٙمر ومٞمج٥م اعم٤ٌمدرة ذم إزاًم٦م اعمٜمٙمر، وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء وضمقب ُمًف وْحٚمف وإن مل يٙمـ 

قمغم ـمٝم٤مرة، وأهمٚم٥م اًمٕمٚمامء مل ي٠مُمروه سم٤مًمقوقءاًمِمخص 
٤م يدل قمغم مم _يمام ُمر سمٜم٤م _، (1)

  .وضمقب اعم٤ًمرقم٦م ذم ذًمؽ

اًمّمالة، ومذيمروا ُمـ شمٚمؽ احل٤مٓت اًمٙمالم  ًمّمٞم٤مٟم٦م  يمام ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء طم٤مٓت جي٥م اًمٙمالم ذم

اعمّمحػ 
(2)

. 

وسح سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سمقضمقب ىمٓمع اًمّمالة ُمـ أضمؾ صٞم٤مٟم٦م اعمّمحػ ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت 

 واًم٘م٤مذورات.

 

                                                 

إذا  يم٤من هٜم٤مك  _أو ٓ سمد أن ٟمحٛمؾ ىمقًمف _وُمـ رأى وضمقب اًمتٞمٛمؿ إذا مل يتٛمٙمـ ُمـ اًمقوقء، ومٞمحٛمؾ ىمقًمف (1)

ّمحػ شمٚمؽ اإلؾم٤مءة، أو يم٤مٟم٧م درضم٦م ُمتًع ُمـ اًمقىم٧م،  سمحٞم٨م يٛمٙمـ ًمٚمِمخص أن يتٞمٛمؿ ىمٌؾ أن حتّمؾ ًمٚمٛم

 ._واهلل أقمٚمؿ _اإلؾم٤مءة أىمؾ ُمـ ْحٚمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة 

 (.111/  4(، واٟمٔمر ذح ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر: )479/  1طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي:) (1)
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 ىم٤مل اًمّم٤موي:

أي ومؽميمف سمٛمٙم٤من ىمذر و ًمق ـم٤مهرًا يمٗمر و ًمق يم٤من ذم صالة و٤مق وىمتٝم٤م .  ىمقًمف : ) و ًمق )..

احلجر إؾمقد و اًمٌٞم٧م وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ردة إٓ إذا يم٤من  خشمٚمٓمٞم ـم٤مهرًا ( : أي و هذا سمخالف

(سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م . خاًمتٚمٓمٞم
(1)

. 

 وم٤مإلؾم٤مءة ىمد طمّمٚم٧م وُمع ذًمؽ ي٠مُمره اًمٕمٚمامء سم٘مٓمع اًمّمالة مم٤م يدل قمغم وضمقب اعم٤ًمرقم٦م

وُمـ أضمؾ إٟم٘م٤مذ ُم٤مل ُمـ ، يرون ىمٓمع اًمّمالة ذم طم٤مٓت اًميورة  يمام ،ذم اؾمتٜم٘م٤مذ اعمّمحػ

  ًمدهيؿ يمام ىم٤مل اسمـ طمجر:اًمْمٞم٤مع، واًم٘م٤مقمدة 

وومٞمف طمج٦م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ذم ىمقهلؿ أن يمؾ رء ُيِمك اشمالومف ُمـ ُمت٤مع وهمػمه جيقز ىمٓمع اًمّمالة )

(ٕضمٚمف
(2)

. 

وم٤معمّمحػ ُمـ سم٤مب أومم، ومال جيقز اًمتٝم٤مون ذم صٞم٤مٟم٦م اعمّمحػ ُمـ إذى وآُمتٝم٤من إذا 

 ؿم٤مهد اعمًٚمؿ ذًمؽ، وٓ يٕمذر سم٠من همػمه هق اًمذي ومٕمٚمف.

ووضمقب رومٕمف ي٘متيض اًمنقم٦م ذم ذًمؽ، أُم٤م ُمـ هت٤مون وشمريمف ومؽمة ُمٕمٞمٜم٦م دون قمذر وم٢مٟمف 

يّمدق قمٚمٞمف أٟمف شمريمف، وم٢مذا شمريمف ومؽمة ـمقيٚم٦م وم٢مٟمف ٓ ؿمؽ أٟمف ُمٗمرط، ويمذًمؽ إن شمريمف ومؽمة 

 يٙمقن اإلصمؿ.أىمؾ سمدون قمذر، وسمح٥ًم اًمؽمك 

 

                                                 

 (.411/ 4(، واٟمٔمر طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم: )114/  4سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ:) (1)

 (.81/  1ومتح اًم٤ٌمري: ) (1)
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اعم٤ٌمدرة إمم  ويمذًمؽ ُمـ يِم٤مهد إؾم٤مءة ًمٚمٛمّمحػ قمؼم وؾم٤مئؾ اإلشمّم٤مل آضمتامقمل: قمٚمٞمف

إزاًمتٝم٤م إن يم٤من ىم٤مدرا قمغم ذًمؽ
(1)

، أو قمـ ـمريؼ اجلٝم٤مت وإؿمخ٤مص اًمذيـ ًمدهيؿ ُمٕمروم٦م 

ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده وم٢من مل وىمدرة ، وهق داظمؾ ذم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )

 .(يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف وم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ أوٕمػ اإليامن

 

 .عذ من أشاء لؾؿصحف: اإلكؽار لسادسادطؾب ا

ٓ سمد أن ٟمٕمٚمؿ سم٠من إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اعمحتامت قمغم اعمًٚمؿ 

 اًم٘م٤مدر، وهق ُمـ أومْمؾ إقمامل وأمهٝم٤م.

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

أوضم٥م إقمامل وأومْمٚمٝم٤م وأطمًٜمٝم٤م ( ) أن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ
(2)

. 

 وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز:

ُمـ أهؿ اًمقاضم٤ٌمت اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م صالح اعمجتٛمع وؾمالُمتف وٟمج٤مشمف ذم وم٢من ) 

..(اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وذًمؽ هق ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة
(3)

. 

 

 

                                                 

 ًمؽ إذا اؾمتٓم٤مع إزاًم٦م اعمٜمٙمرات إظمرى: جي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم.ويمذ (1)

 ( .18/114جمٛمقع اًمٗمت٤موى: )  (1)

 (. 114/ 1جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز: )(1)
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 وىم٤مل: 

ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ : ُمـ أراد أن يٙمقن ُمـ ظمػم هذه إُم٦م ومٚمٞم١مد ذـمٝم٤م : إُمر سم٤معمٕمروف )

 (واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر
(1)

. 

يمام أن شمٕمٚمٞمؿ اجل٤مهؾ واًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ اًمٗمروض قمغم إُم٦م وي٘مقم هب٤م يمؾ ومرد 

 "ًمديف اعمٕمروم٦م واًم٘مدرة، وقمٚمٞمف أن يتحغم سم٤مًمرومؼ واًمٚملم ، ىم٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ُمـ حيرم : »  أيْم٤موىم٤مل ش  . إن اًمرومؼ ٓ يٙمقن ذم رء إٓ زاٟمف وٓ يٜمزع ُمـ رء إٓ ؿم٤مٟمف 

٤مًمرومؼ ، وإؾمٚمقب احلًـ ، طمتك أن يتحغم سمومٕمغم اعمًٚمؿ ذم دقمقشمف ش  اًمرومؼ حيرم اخلػم يمٚمف 

 .يًتج٤مب ًمف ، وطمتك ٓ ي٘م٤مسمؾ سم٤مًمرد أو سم٤مٕؾمٚمقب اًمذي ٓ يٜم٤مؾمٌف

 ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:

، إُمر دويٜمٌٖمل عمـ ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر أن يٙمقن وم٘مٞمٝم٤ًم ىمٌؾ إُمر، رومٞم٘م٤ًم قمٜم)

 حتّمٞمٚمف ، طمٚمٞماًم سمٕمد إُمر ، ٕن اًمٖم٤مًم٥م أن ٓ سمد أن يّمٞمٌف أذى إزمًمٞمًٚمؽ أىمرب اًمٓمرق 

ـِ اعمُْٜمَٙمِر َواْصؼِمْ قَمغَم َُم٤م َأَص٤مسَمَؽ إِنَّ  }يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  اَلَة َوْأُُمْر سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َواْٟمَف قَم َي٤م سُمٜمَلَّ َأىِمِؿ اًمّمَّ

ُُُمقِر  ْٕ ـْ قَمْزِم ا ([17]ًم٘مامن :  {َذًمَِؽ ُِم
(2)

. 

وم٤معمٓمٚمقب إيّم٤مل اخلػم واًمتٕمريػ سم٤معم٠ًمًم٦م  ٚمج٤مهؾ،وظمّمقص٤م إذا يم٤من اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمٕمٚمٞمؿ ًم

، تٜمٌٞمف اًمٖم٤مومؾيمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم، واًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم ُمـ ٓ يٕمرومٝم٤م سم٠مومْمؾ اًمٓمرق ًمٙمل يت٘مٌٚمٝم٤م

                                                 

 (.111/ 1اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: ) (1)

 (. 1/11)  :أقمالم اعمقىمٕملم (1)
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اًمتٜم٤مصح واًمتقايص سم٤محلؼ واًمدقمقة ، وإرؿم٤مد اًمْم٤مل، ومٙمؾ ذًمؽ داظمؾ ذم وشمذيمػم اًمٜم٤مد

 .إًمٞمف

 سمـ سم٤مز:ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز 

ًمٙمـ ُم٤م دام اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمٕمٚمٞمؿ ودقمقة وإيْم٤مح ًمٚمحؼ ، وم٢مٟمف يٙمقن سم٤مًمتل هل أطمًـ ٕن ) 

هذا أىمرب إمم اخلػم ، ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رْحف اهلل : يٜمٌٖمل ًممُمر واًمٜم٤مهل أن يٙمقن رومٞم٘م٤م 

ومٞمام يٜمٝمل قمٜمف ، قم٤معم٤م سمام ي٠مُمر سمف ، ومٞمام ي٠مُمر سمف ، رومٞم٘م٤م ومٞمام يٜمٝمل قمٜمف ، قمدٓ ومٞمام ي٠مُمر سمف ، قمدٓ 

قم٤معم٤م سمام يٜمٝمل قمٜمف .وهذا ُمٕمٜمك يمالم اًمًٚمػ رْحٝمؿ اهلل ، حتري اًمرومؼ ُمع اًمٕمٚمؿ واحلٚمؿ 

واًمٌّمػمة ، ٓ ي٠مُمر وٓ يٜمٝمل إٓ قمـ قمٚمؿ ، ٓ قمـ ضمٝمؾ . ويٙمقن ُمع ذًمؽ رومٞم٘م٤م قم٤مُمال سمام 

(يدقمقه إًمٞمف شم٤مريم٤م ُم٤م يٜمٝمل قمٜمف ، طمتك ي٘متدى سمف
(1)

. 

 وضمقب اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ أؾم٤مء إمم اعمّمحػ أو إمم أوراق ُمٙمتقسم٦م ومٞمٝم٤م آي٦م ُمٜمف، وٓ ؿمؽ ذم

يًئ ًمٚمٛمّمحػ وإزاًم٦م شمٚمؽ  ٓ ؾمٞمام إن يم٤مٟم٧م اإلؾم٤مءة قمٔمٞمٛم٦م، ومٞمج٥م ُمٜمع يمؾ ُمـ

 ة، وقمغم وضمف اًمنقم٦م.اإلؾم٤مء

 :ىم٤مل اسمـ طمجر

واعم٤ٌمدرة إمم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر وإىم٤مُم٦م احلد قمغم ُمـ وضم٥م  ..وذم احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد)

(..قمٚمٞمف
(2)

. 

                                                 

 (. 11/  1جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز: )(1)

: ٓسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد واٟمٔمر إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ،(171/ 11ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر: ) (1)

 (ٓسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد.1/11)
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 وىمد طم٨م اًمٕمٚمامء قمغم اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ أؾم٤مء إمم اعمّمحػ قمغم وضمف اخلّمقص.

 اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ ـ رْحف اهلل ـ : ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م وومت٤موى ومٗمل 

وُمـ رأى أطمدا يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ اإله٤مٟم٦م ومٞمج٥م اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )

ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف وم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرا "

("أوٕمػ اإليامن
(1)

. 

 وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم:

وإذا رأيتؿ أطمدًا ىمد ُمد رضمٚمٞمف إمم اعمّمحػ، ؾمقاء يم٤من قمغم طم٤مُمؾ أو قمغم إرض، أو  )

رأيتؿ أطمدًا ضم٤مًم٤ًًم قمغم رء وحتتف ُمّمحػ وم٠مزيٚمقا اعمّمحػ ُمـ أُم٤مم رضمٚمٞمف أو قمـ 

ًمف : ٓ متد رضمٚمٞمؽ إمم اعمّمحػ، اطمؽمم يمالم اهلل  د اًمذي هق ضم٤مًمس قمٚمٞمف، أو ىمقًمقا اًمٙمر

قمز وضمؾ..(
(2)

. 

واعمالطمظ أن سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ ي٤ٌمزم سمٛمثؾ هذه إُمقر، وٓ ىم٤مل اًمديمتقر اسمراهٞمؿ احلٛمٞميض:)و

يٜمٙمر قمغم ُمـ ومٕمٚمٝم٤م، يمام ٟمرى ذًمؽ ذم سمٕمض اعم٤ًمضمد واعمدارس، وم٤مًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ 

هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، واًمٜمّمح عمـ ي٘مع ُمٜمف إظمالل سمام جي٥م ًمف ُمـ اإلضمالل  اطمؽمام

(واًمتٕمٔمٞمؿ
(3)

 

                                                 

 (. 11/ 1) :(، وومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ11/ 4ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م: )(1)

 ٟم٘ماًل قمـ ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب . (1)

 .174مج٤مل اًم٘مراء  (1)
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إُمقر اعمٙمروه وظمالف إومم ىمد يٜمٙمر قمغم ُمـ ومٕمٚمٝم٤م،  سمؾ طمتك ُم٤م يٗمٕمؾ ُمع اعمّمحػ ُمـ 

 وذًمؽ ذم أطمقال ُمٕمٞمٜم٦م.

 ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين:

ق مل يٙمـ ُمٕمّمٞم٦م ُم٤م همْم٥م ُمٜمف وأُم٤م اؾمتدًٓمف ًمٚمتحريؿ سمام ورد ُمـ اًمٖمْم٥م ودقمقاه أٟمف ًم) 

ومٝمق ُمٕمؽمض سم٠مٟمف ىمد يٖمْم٥م ُمـ ومٕمؾ اعمٙمروه وُمـ ومٕمؾ ُم٤م هق ظمالف إومم إذا صدر ممـ 

ٓ يٚمٞمؼ ُمٜمف ذًمؽ يمٖمْمٌف ُمـ شمٓمقيؾ ُمٕم٤مذ صالة اًمّمٌح سم٤مًم٘مراءة وىمد يٖمْم٥م ممـ ي٘مع ُمٜمف 

(شم٘مّمػم ذم ومٝمؿ إُمر اًمقاوح ُمثؾ اًمذي ؾم٠مل قمـ ًم٘مٓم٦م اإلسمؾ
(1)

. 

 :ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذموذم 

وأن ُمـ وافم٥م قمغم شمرك اعمًٜمقن أو قمغم ومٕمؾ اعمٙمروه ومٝمق اًمذي ي١مدب وجيرح وُمـ يم٤من  )

(ُمٜمف ذًمؽ ُمرة مل ي١مدب واهلل أقمٚمؿ
(2)

. 

وم٤معمٙمروه ىمد يٜمٙمر قمغم ص٤مطمٌف، وًمٙمـ إٟمٙم٤مرا ُيتٚمػ ذم ؿمدشمف قمـ إٟمٙم٤مر اعمحرم وشمرك 

 اًمقاضم٥م

 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

ا يرسمٕمقن ويم٤من أظمرون ٓ يٜمٙمروٟمف قمٚمٞمٝمؿ إٟمٙم٤مر ُمـ ومٕمؾ ٕن ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمق) 

(اعمحرم سمؾ إٟمٙم٤مر ُمـ ومٕمؾ اعمٙمروه
(3)

. 

                                                 

 (.111/ 11ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر: ) (1)

 (.111/ 1ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ: ) (1)

 (.81/ 11جمٛمقع اًمٗمت٤موى: )(1)
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(حيًـ ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس، ُم٤م يًت٘مٌح ُمـ اعم١مُمـ اعمًدديمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: )يمام أٟمف 
(1)

. 

 

 .عن ادتشاهبات و ادؽروهات احلرص عذ البعد: السابعادطؾب 

، ويمذًمؽ واعمًتح٤ٌمت شمٓمٌٞمؼ ُم٤م يًتٓمٞمع شمٓمٌٞم٘مف ُمـ اًمًٜمـيٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمغم 

 ، إٓ إن يم٤من اعمٙمروه٤مت وظمالف إومماعمتِم٤مهب٤مت واًمٌٕمد ىمدر اعمًتٓم٤مع قمـ  حيرص قمغم

 ػ اًميريـ ًمف جم٤مًمفرشمٙم٤مب أظم، وم٤مقمٔمؿأو ٕضمؾ دومع ُمٗمًدة أصمٛم٦م ُمّمٚمح٦م راضمح٦م 

، ومؽمك ٓ شم٘متحؿ سمًٝمقًم٦مطمتك  ْحكوُمـ قم٤مدة اًمنمع أٟمف جيٕمؾ  ًمألُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م  سمف،اخل٤مص 

 ، وأُمر أسم٤مء سمتٕمٚمٞمؿ وٟمقاومؾ قمديدة ىمٌٚمٝم٤م وسمٕمده٤م ٤مؾمٜمٜمهل٤م اًمنمع ، ومجٕمؾ اًمّمالة يمٗمر

طمتك إذا ضم٤مء ؾمـ اًمتٙمٚمٞمػ ، ؾ أن دم٥م قمٚمٞمٝمؿ سمًٜمقاتوإًمزاُمٝمؿ هب٤م ىمًٌمّمالة اأسمٜم٤مئٝمؿ 

 .أو ُمدة يؽمددون ذم ومٕمٚمٝم٤م ٤ميم٤مٟمقا ُمٕمت٤مديـ قمٚمٞمٝم٤م ومال يٛمٙمـ أن يٗمقشمقا ومرو٤م أو ومروو

واًم٘مرب ُمـ  ٤مًمٜمٔمر اعمحرم واًمًٛمع اعمحرميم واًمزٟمك ذٟم٥م قمٔمٞمؿ ومحرم أؿمٞم٤مء يمثػمة دوٟمف

 وهمػم ذًمؽ.وآظمتالط سملم اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل، أُم٤ميمـ اًمٗم٤مطمِم٦م 

وقم٘مقق اًمقاًمديـ ُمـ  ُمٜمع أُمقرا ىمد شمقصؾ إًمٞمف وهل وؾم٤مئؾ اًمنمك،واًمنمك أيْم٤م طمٞم٨م  

ًمٙم٤مٟم٧م  احلذاء ىمرب واًمديف ر، ومٚمق رُمك ؿمخصاعمقسم٘م٤مت وضب اًمقاًمديـ ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئ

" أف  "طمرم اإلؾمالم ىمقل هذا إُمر إؾم٤مءة سم٤مًمٖم٦م وإن يم٤مٟم٧م دون ضهبام ، وٕضمؾ قمٔمؿ 

 . امهل

                                                 

 (.111/  1اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ: ) (1)



 

 

 

249 

ٟمف رْح٦م سم٤معمًٚمٛملم يمام أ واوح قمغم طمٙمٛم٦م اًمتنميع وواىمٕمٞمتف، وم٤ٌمب ؾمد اًمذريٕم٦م دًمٞمؾ  

 وشمرسمٞم٦م وشمٕمقيد هلؿ قمغم اخلػم واًمٌٕمد قمـ اًمنم.

 عمّمحػ : وم٢من اإلؾم٤مءة إًمٞمف ىمد شمٙمقن يمٗمرا وردة قمـ آؾمالم ا٦م اطمؽمام ويمذًمؽ هٜم٤م ذم ُم٠ًمًم

قمـ ُم٤ًموم٦م صٖمػمة وأُمر  وم٘مط قم٤ٌمرة ٙمقن حمرُم٦مأن شم ٙمقن يمٗمرا وسملمق أطمٞم٤مٟم٤م سملم أن شمرواًمٗم

ّمحػ يمٗمر قمغم اعم _ُمثال_ قوع اًم٘مدم، ومأؾمٚمؿُمٓمٚمقب ٕٟمف وم٤مًمٌٕمد قمـ يمؾ ذًمؽ ، دىمٞمؼ

ىمرب اعمّمحػ سمٕمدة  ٕمٛمد واؾمتخٗم٤مف وقمدم ُم٤ٌمٓة، وضمٕمؾ اًم٘مدم وردة إن يم٤من قمـ شم

، سمٞمٜمام اًمٌّمؼ واًمٌّمؼ قمغم اعمّمحػ يمٗمرُمع أن اعم٤ًموم٦م ىمّمػمة ضمدا،   ،(، ذٟم٥م)ؾمٜمتٛمٞمؽمات

اعمّمحػ أصمٜم٤مء اًمٕمٓم٤مس أو  قمـ  ذٟم٥م ، وهلذا ىم٤مل اًمٕمٚمامء أن ُمـ إدب اًمٌٕمدوىمرسمف طمقًمف 

 اًمًٕم٤مل. 

ُمـ  ٤مسمؾ ٓ سمد أن ي٠مظمذ ٟمّمٞمٌ ، يٙمقن ُم٤م ىمرب ُمٜمف ُم٤ٌمطم٤مع أُمرا صمؿ وٓ يٛمٙمـ أن حيرم اًمنم

طمٙمؿ ُم٤م ىمرب ُمٜمف، ومٙمٞمػ إذا يم٤من طمٙمؿ هذا اًمٌمء يمٗمرا؟! ، ومال ؿمؽ أن ُم٤م ىمرب ُمٜمف 

، وي٤ًمقمدٟم٤م  قمغم هذا يمٌػمة وُم٤م سمٕمده صٖمػمة صمؿ ُمٙمروه صمؿ ظمالف إوممحمرُم٤م أو يٙمقن 

( وىمقهلؿ: طمرم وؾم٤مئٚمف ؿمٞمًئ٤ماًمنمع إذا طمرم اًمٗمٝمؿ يمثػم ُمـ ىمقاقمد اًمنمع يم٘مقهلؿ: ) 

(ُم٤م ىم٤مرب اًمٌمء يٕمٓمك طمٙمٛمفوىمقهلؿ: )  (اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد)
(1)

. 

                                                 

(واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 1/117(، وومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر: )1/111ٟمٔمر إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٌٙمك: )ا (1)

 (.891/ 1) :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م(، 171/  1وأدًمتف:)
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طم٤مضمزا قمـ احلرام ومْمال قمـ اعمٙمروه وىمد يم٤من اًمًٚمػ يؽميمقن سمٕمض احلالل ًمٞمٙمقن 

 .."وظمالف إومم  وُمـ سم٤مب أومم اعمِمتٌف سم٤محلرام، واًمذي ىم٤مل ومٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

"وُمـ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرام يم٤مًمراقمل يرقمك طمقل احلٛمك يقؿمؽ أن ي٘مع ومٞمف
(1)

. 

 ىم٤مل اسمـ رضم٥م:

وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمًٚمػ حيٌقن أن جيٕمٚمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم احلرام طم٤مضمزا ُمـ احلالل يٙمقن وىم٤مي٦م )

سمٞمٜمٝمؿ وسملم احلرام ، وم٢من اوٓمروا واىمٕمقا ذًمؽ احلالل ومل يتٕمدوه ، وأُم٤م ُمـ وىمع ذم اعمِمتٌف 

(وم٢مٟمف ٓ يٌ٘مك ًمف إٓ اًمقىمقع ذم احلرام اعمحض ومٞمقؿمؽ أن يتجرأ قمٚمٞمف وجين
(2)

. 

ظمٓم٠م يمٌػم، وم٤مًمٌٕمد قمـ اعمحرُم٤مت وم٘مط واًمت٤ًمهؾ ذم ارشمٙم٤مب اعمٙمروه٤مت وظمالف إومم 

 ؟.ؾمٞم٘مع اعمٙمٚمػ ذم اعمحرم ٓ حم٤مًم٦مسمؾ ٓسمد ُمـ آسمتٕم٤مد قمـ يمثػم مم٤م هق دون اعمحرم وإٓ 

 يمت٤مب فم٤مهرة وٕمػ اإليامن: ىم٤مل ذم 

وُمـ ُمٔم٤مهر وٕمػ اإليامن: اًمٜمٔمر إمم إُمقر ُمـ ضمٝم٦م وىمقع اإلصمؿ ومٞمٝم٤م أو قمدم وىمققمف ) 

وم٘مط وهمض اًمٌٍم قمـ ومٕمؾ اعمٙمروه، ومٌٕمض اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م يريد أن يٕمٛمؾ قمٛماًل ُمـ إقمامل 

طمرام أم ٓ ي٠ًمل قمـ أقمامل اًمؼم وإٟمام ي٠ًمل: هؾ هذا اًمٕمٛمؾ يّمؾ إمم اإلصمؿ أم ٓ؟ هؾ هق 

ك اًمِمٌٝم٤مت واعمٙمروه٤مت، مم٤م ي١مدي أٟمف ُمٙمروه وم٘مط؟ وهذه اًمٜمٗمًٞم٦م شم١مدي إمم اًمقىمقع ذم َذَ 

إمم اًمقىمقع ذم اعمحرُم٤مت يقُم٤ًم ُم٤م، ومّم٤مطمٌٝم٤م ًمٞمس ًمديف ُم٤مٟمع ُمـ ارشمٙم٤مب قمٛمؾ ُمٙمروه أو 

ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، سم٘مقًمف: ُمِمتٌف ومٞمف ُم٤م دام أٟمف ًمٞمس حمرُم٤ًم، وهذا قملم ُم٤م أظمؼم قمٜمف اًم

                                                 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 (.117/  1ومتح اًم٤ٌمري: ) (1)
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احلٛمك يقؿمؽ أن يرشمع ومٞمف ..  اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرام، يم٤مًمراقمل يرقمك طمقل ُمـ وىمع ذم"

سمؾ إن سمٕمض اًمٜم٤مس إذا اؾمتٗمتك ذم رء وأظمؼم أٟمف حمرم، ي٠ًمل هؾ طمرُمتف ؿمديدة أو  ."

ٓ؟! ويمؿ اإلصمؿ اعمؽمشم٥م قمٚمٞمف؟ ومٛمثؾ هذا ٓ يٙمقن ًمديف اهتامم سم٤مٓسمتٕم٤مد قمـ اعمٜمٙمر 

رشمٙم٤مب أول ُمراشم٥م احلرام، واؾمتٝم٤مٟم٦م سمٛمح٘مرات اًمذٟمقب مم٤م واًمًٞمئ٤مت سمؾ قمٜمده اؾمتٕمداد ٓ

..(يٜمت٩م قمٜمف آضمؽماء قمغم حم٤مرم اهلل، وزوال احلقاضمز سمٞمٜمف وسملم اعمٕمّمٞم٦م
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 .11 ة وٕمػ اإليامن ًمٚمٛمٜمجد صفم٤مهر (1)
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 اخلامتة 

 :ُمٚمخص اًمٌح٨م واًمٗمقائد

  إذا أقمرض قمٜمف اجلٛمٞمع ومل ُمـ إرض، اًمٙمريؿ ُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م رومع اًم٘مرآن

ٕهؾ قمغم ذار اخلٚمؼ، ومقضمقده أُم٤من سمٕمد ذًمؽ  اًم٤ًمقم٦موشم٘مقم يٕمٛمٚمقا سم٠مطمٙم٤مُمف، 

إرض وظمػم قمٔمٞمؿ، ومٞمج٥م ؿمٙمر هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، واًمٜمّمح هلذا اًمٙمت٤مب 

 اًمٕمٔمٞمؿ.

 وأقمروقا قمـ يمت٤مب اهلل قمز ومع اًم٘مرآن قمـ أهؾ إرض اذا ومًد اعمًٚمٛمقن ير 

قمـ يمؾ قمٞم٥م اعمٜمزه ، وم٤مًم٘مرآن يمالم اهلل وضمؾ وأسوا قمغم اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب

شمدٟمس و ُمـ أقمرض قمـ اًمتح٤ميمؿ  إًمٞمفومال يٌ٘مك قمٜمد قمـ يمؾ ؾمقء، واعمٓمٝمر 

 .واًمِمذوذ اًمنمك واًمٗمقاطمشسم٘م٤مذورات اإلحل٤مد و

  شمرومع قمـ اًمِمخص حم٦ٌم اًم٘مرآن واًمتٚمذذ سمتالوشمف وإٟمس سمف سمح٥ًم ذٟمقسمف

ـْ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،اًمِمٝمقاتواشم٤ٌمع ٚمؽ اًمذٟمقب اًمٙمؼم وُمـ شم ،وإقمراوف ُف قَم ؾَم٠َمْسِ

َٓ ُي١ْمُِمٜمُقا هِب٤َم َوإِْن َيرَ  َْرِض سمَِٖمػْمِ احْلَؼِّ َوإِْن َيَرْوا يُمؾَّ آَي٦ٍم  ْٕ وَن ذِم ا ُ ـَ َيَتَٙمؼمَّ ِذي ْوا آَي٤مِِتَ اًمَّ

ُْؿ  َٓ َيتَِّخُذوُه ؾَمٌِٞماًل َوإِْن َيَرْوا ؾَمٌِٞمَؾ اًْمَٖملِّ َيتَِّخُذوُه ؾَمٌِٞماًل َذًمَِؽ سم٠َِمَّنَّ ؿْمِد  ؾَمٌِٞمَؾ اًمرُّ

سُمقا   .[141]إقمراف:  {(141سمِآَي٤مشمِٜم٤َم َويَم٤مُٟمقا قَمٜمَْٝم٤م هَم٤مومِٚملَِم )يَمذَّ
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قمز وضمؾ وحمٌتف وشمالوة ذيمره ٞمخ اإلؾمالم : )..ومٙمٞمػ شمٚم٩م ُمٕمروم٦م اهلل ىم٤مل ؿمو

اًمِمٝمقات وصقره٤م ( ئ سمٙمالبوإٟمس سم٘مرسمف ذم ىمٚم٥ٍم ممتٚم
(1)

. 

 اعمّمحػ وصٞم٤مٟمتف وشمٕمٔمٞمٛمف. أمجع اًمٕمٚمامء قمغم وضمقب اطمؽمام 

  أو اًم٘م٤مذورات وأمجٕمقا أيْم٤ًم قمغم يمٗمر ُمـ اؾمتخػ سم٤معمّمحػ وأًم٘م٤مه ذم اًمٜمج٤مؾم٤مت

 سمٛمٙم٤مٟمتف.أو وـمئف سم٘مدُمف ازدراء 

 اٟمٗمًخ ٟمٙم٤مطمف، ص٤مر ُم٤ٌمح اًمدم ويًتحؼ اًمٙمٗمر ُمع اعمّمحػ  ُمـ ارشمد سمٗمٕمؾ رء

ذًمؽ رومٕمف ُمـ  ومٕمؾ رءقمغم ُمـ قمٚمؿ ُمـ ؿمخص و ،ُم٤مًمف ومٞمئ٤م ًمٚمٛمًٚمٛملمأصٌح و

ويدومـ  ،ٓ يٙمٗمـ، وٓ يّمغم قمٚمٞمف وٓ يٖمًؾ واًمنمقمل ًمٚم٘مْم٤مء ًمٞم٘م٤مم قمٚمٞمف احلٙمؿ

و يدومـ ذم اًمّمحراء ًمٚمتخٚمص ُمـ ٟمتـ أ ،اًمٌقذيلم واعمٚمحديـ ذم ُم٘م٤مسمر اًمٙمٗم٤مر ُمع 

 .يمراُم٤ًم ًمفوًمٞمس إضمثتف 

 رج ُمـ اعمٚم٦م وسمٕمْمٝم٤م ، ومٌٕمْمٝم٤م يمٗمر خمؾم٤مءة  إمم اعمّمحػ قمغم درضم٤مت قمديدةاإل

وأظمرى ُمٙمروه٦م أو ظمالف  ،اًمّمٖم٤مئروسمٕمْمٝم٤م ُمـ ، ب قيمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟم

دومع ًمشمٙم٥م أظمػ اعمٗمًدشملم ومؽم شمزاطمؿ اعمٗم٤مؾمد،قمٜمد   وشمٗمٞمدٟم٤م هذه اعمٕمروم٦م إومم،

ىم٤مل  ،واعمٙمروه٤مت ي٘مدم قمٜمد اًميورة إظمػ وم٤مٕظمػ ُمـ اعمحرُم٤متو ،ٝم٤مأقمٔمٛم

ًمٞمس اًمٕم٤مىمؾ اًمذي يٕمٚمؿ اخلػم ُمـ اًمنم وإٟمام اًمٕم٤مىمؾ اًمذي يٕمٚمؿ  ) :ؿمٞمخ اإلؾمالم

(اًمنميـظمػم اخلػميـ وذ 
(2)

. 

                                                 

 (.141/  1اعمًتدرك قمغم ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:) (1)

 (.14/  11جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ) (1)
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  يٕمتؼم  ؾم٤مءةومام قمده اًمٕمرف إ ٤مًمٕمرف ،إمم اعمّمحػ يمثػمة وهل٤م ارشم٤ٌمط سمصقر اإلؾم٤مءة

 ؾم٤مءة.إ

 وم٤مًمٌٕمض حيرم واًمٌٕمض ء ذم سمٕمض صقر اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّمحػىمد ُيتٚمػ اًمٕمٚمام ،

، وىمد يٙمقن هؾ هق ُمٙمروه أم ظمالف إومم أظمر يٕمتؼمه ُمٙمروه٤ًم وىمد ُيتٚمٗمقن 

 اخلالف أوؾمع ُمـ ذًمؽ.

 أؾمٚمؿ. الف أومْمؾ وإظمذ سم٤مًمقرعاخلروج ُمـ اخل 

 ٓ سمتحريٛمٝم٤م اًمٕمٚمامء  اًمتل  يٗمتل ريقضمد دًمٞمؾ قمغم سمٕمض إُمق ئمـ اًمٌٕمض أٟمف

ٛمٗمٝمقم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل وـمرق آؾمتٜم٤ٌمط وؾمٕم٦م ضمٝمٚمف سم، واًم٥ًٌم ُمٜمٝم٤م واعمٜمع

 اًمٔمٜمقن إذا يمثرت أصٌح٧م دًمٞمالوأيمثر ُم٤م جيٝمٚمف ه١مٓء: هق أن ، ُمٗمٝمقم اًمدًٓم٦م

شمرشم٘مل ًمٚمّمح٦م، وأطم٤مد ىمد إذا اضمتٛمٕم٧م طم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ومٙمام أن إ، ذقمٞم٤م

: أن : ) اًمقضمف اًمت٤مؾمعؾمالمىم٤مل ؿمٞمخ اإل، ومٙمذًمؽ ىمقة اًمدًٓم٦م، يّمٌح ُمتقاشمراً 

اًمٔمقاهر اذا شمٕم٤مودت قمغم ُمدًمقل واطمد ص٤مر ىمٓمٕمٞم٤م يم٠مظم٤ٌمر أطم٤مد اذا شمقاردت 

ص٤مر سمحٞم٨م شمٗمٞمد قمغم ُمٕمٜمك واطمد ص٤مر شمقاشمرًا ، وم٢من اًمٔمٜمقن اذا يمثرت وشمٕم٤مودت 

اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل (سمحٞم٨م شمٗمٞمد اًم٘مٓمع 
(1)

. 

وٓ ُيٗمك أن اًمٔمٜمقن اعمجتٛمٕم٦م يمٚمام يم٤مٟم٧م أيمثر يم٤مٟم٧م أهمٚم٥م قن: )ىم٤مل إصقًمٞمو

(طمتك يٜمتٝمل إمم اًم٘مٓمع قمغم اًمٔمـ
(2)

. 

                                                 

 (.1/111سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: ) (1)

 (.111/ 1اٟمٔمر: يمِمػ إهار ذح أصقل اًمٌزدوي: ) (1)
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  طمٙمؿ شم٘مٌٞمؾ اعمّمحػ:  وًمٙمـ صم٧ٌم قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ومٕمؾ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم

ٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز، اًمِمٞمخ قم ْحد، وأومتك سم٤مجلقاز ، وهل رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤مً 

 .ؾ أطمٞم٤مٟم٤مً ٕمِ إذا ومُ 

  ذًمؽ، وأومتك ؿمٞمخ  واظمتٚمٗمقا ذم اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمّمحػ، واؾمتح٥م اًمٜمقوي وهمػمه

ن ٝمؿ ًمٌٕمض، ٕسمٕمْمم سمجقاز اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمّمحػ إذا يم٤من اًمٜم٤مس  ي٘مقُمقن اإلؾمال

 اًم٘مٞم٤مم ًمف ُمـ سم٤مب أومم.

ح سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم سمدقم٦م، ورضمويرى سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف همػم ُمنموع سمؾ هق 

قر سمف ذم اجلٛمٚم٦م، ومٝمق همػم ، ٕٟمف ٟمقع شمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٛمّمحػ وهق ُم٠مُماعمٕم٤مسيـ اجلقاز

 ، وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف شمٕمريػ اًمٌدقم٦م.٤مُمٕمٞمٜم اُمٕمٞمٜم٦م أو يٕمت٘مد أن ومٞمف أضمر ٞمئ٦م٘مٞمد هبُم

أن ًمٚمِمخص أٟمف يٜمٌٖمل  _ طمتك ًمق رضمحٜم٤م قمدم اًم٘مٞم٤مم_ ُمـ شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م  وٟمًتٗمٞمد

وأن ئمٝمر اًمتٕمٔمٞمؿ واإلضمالل واحلٗم٤موة  ف سم٤مطمؽمام وأدب:اعمّمحػ ويتٜم٤موًميًت٘مٌؾ 

٢مذا ٟم٤موًمف أطمد اعمّمحػ ومٞمٜمٌٖمل قمٚمٞمف أن يٕمتدل ذم ضمٚمًتف وماهلل قمز وضمؾ،  ًمٙمت٤مب

ُمٜمِمٖمؾ قمٜمف سم٤مًمتحدث أو وهق أو  ،ال يتٜم٤موًمف وهق ُمتٙمئ ُمثالوم ،وأن ئمٝمر آهتامم

 .اًمْمحؽ أو ُمٚمتٗم٧م إمم همػمه

وأؿمد ُمـ ذًمؽ وأقمٔمؿ أن حيٛمؾ اعمّمحػ ويتٜم٤موًمف وهق يٖمٜمل! أو وهق يتٙمٚمؿ 

 همػم اًمالئ٘م٦م.، وهمػمه٤م ُمـ احل٤مٓت اًمًٞمئ٦م أو سم٤مًمٗمحش أو اًم٥ًم 

  اعمّمحػ هق ُم٤م يمت٥م ومٞمف يمالم اهلل قمز وضمؾ اعمٜمزل قمغم قمٌده حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف

طمتك  ،أو ىمٚمٞمالً  اػمالم همػمه ؾمقاء يم٤من يمث: إذا يم٤من ُمٗمردا قمـ يماعمتٕمٌد سمتالوشمفوؾمٚمؿ 
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واطمدة ذم ورىم٦م ًمٞمس ُمٕمٝم٤م همػمه٤م ُمـ يمالم اًمٌنم شم٠مظمذ طمٙمؿ  ًمق يم٤مٟم٧م آي٦م

 اًمٙم٤مُمؾ .اعمّمحػ 

 هل٤م ٟمٗمس احلٙمؿ، ومجٚمد اعمّمحػ  ،ويمذًمؽ أضمزاء اعمّمحػ اعمج٤مورة ًمٚمٛمٙمتقب

وهق همالومف اعمٚمتّمؼ سمف ًمٞمحٗمٔمف يٕمتؼم ُمـ اعمّمحػ ويمذًمؽ اًمٙمٕم٥م وإوراق 

وُمـ سم٤مب أومم طمقار إوراق اًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م  ، اعمتّمٚم٦م سمف اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

  وسمٕمض اًمٕمٚمامء يرى أن ضمٚمد اعمّمحػ طمتك ًمق اٟمٗمّمؾ قمـ اعمّمحػ ًمف طمٙمؿ

ُمـ طمٞم٨م اعمس، ومال يٛمس إٓ قمغم وسمؾ  ، ٞم٨م آطمؽمام وم٘مطاعمّمحػ ٓ ُمـ طم

 ـمٝم٤مرة وحيرم اسمتذاًمف ورُمٞمف ذم ُمٙم٤من ٓ يٚمٞمؼ.

  آظمر، أو ىمٓمع واؾمتٕمٛمؾ ذم أُمر ُم٤ٌمحًمٙمت٤مب  ضمٕمؾ ضمٚمداً واؾمتثٜمقا ُمـ ذًمؽ إذا :

 ."ضمٚمد ُمّمحػ "ٟمًٌتف ًمٚمٛمّمحػ ومٚمؿ يٕمد يٓمٚمؼ قمٚمٞمف  شمٜم٘مٓمعسمحٞم٨م 

  وهمػم ذًمؽ هل٤م آطمؽمام اًمٙم٤مُمؾ، ومال أي٤مت اًمتل يمت٧ٌم قمغم إًمقاح واجلدران

يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م يمت٤مسم٤مت أظمرى وٓ شمٚم٘مك قمٜمده٤م اًم٘مامُم٦م، ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم 

 اعمٜمع ُمـ يمت٤مسم٦م أي٤مت قمغم اجلدران.

 .أُم٤م إًمقاح اًمتل يمت٧ٌم ٕضمؾ اًمدرس ومال متس قمغم همػم ـمٝم٤مرة، ويمذًمؽ اًمًٌقرة 

 إن يم٤من ُمٕمٝم٤م همػمه٤م، يم٠موراق اجلرائد، جي٥م اطمؽمام إوراق اًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م آي٤مت و

 وجيقز ُمًٝم٤م قمغم همػم ـمٝم٤مرة، وًمٙمـ ٓ شمرُمك ذم اًم٘مامُم٦م وٓ متتٝمـ.
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 جي٥م هل٤م إوراق اًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م أو شمِمتٛمؾ قمغم أؾمامء اهلل احلًٜمك :

 آطمؽمام وجيقز ُمًٝم٤م قمغم همػم ـمٝم٤مرة.

  ُمرشمٗمٕم٤م.جي٥م أن يٙمقن اعمّمحػ ذم ُمٙم٤من يٚمٞمؼ سمف، وأن يٙمقن 

  يدظمؾ سم٤معمّمحػ إمم اعمرطم٤مض وٓ احلامم وٓ إُم٤ميمـ اًم٘مذرة أو ذات روائح ٓ

 يمرهي٦م، وٓ يدظمؾ سمف إمم أُم٤ميمـ احلٞمقاٟم٤مت طمتك إًمٞمٗم٦م ُمٜمٝم٤م.

 يدظمؾ سم٤معمّمحػ إمم أُم٤ميمـ اًمٚمٝمق واًمٕم٨ٌم وُمـ سم٤مب أومم أُم٤ميمـ اعمٕم٤ميص ٓ ،

وٓ ىمرب اًمٜم٤ًمء  وٓ ىمرب أهؾ اًمٗمجقر قمٜمد ومجقرهؿ ، يمدور اًمًٞمٜمام واعم٤ًمرح

 .تؼمضم٤متاعم

  إذا ذم احلامم ذي اعمّمحػ اًمديمتقر ومٝمد اًمٞمحٞمك إمم حتريؿ اًمدظمقل سم٤مجلقال ظمٚمص

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمِم٤مؿم٦م قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، سمحٞم٨م شمٔمٝمر صٗمح٦م يم٤من ُمٗمتقطم٤مً 

  ًل ذًمؽ قمدم ، وٓ يٕمٜموأسمداً  زيٜم٦م اعمّمحػ احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء سمف ، وشمالوشمف دائام

 شمزيٞمٜمف: سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن اعمّمحػ ذم أهبك صقرة وأمجؾ ُمٜمٔمر.

  ًأوص اًمٕمٚمامء ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ سم٠من يْمخؿ اعمّمحػ، وأن يٙمقن ظمٓمف يمٌػما 

 .ومجٞمالً 

  ُم٤مٟمع ُمـ ووع اعمّمحػ ذم يمٞمس حيٗمٔمف ويٓمٞمؾ أُمده، وحتدث اًمٕمٚمامء قمـ أمهٞم٦م ٓ

، وأومتك سمف دي٤ٌمجضمقدة هذا اًمٙمٞمس، وأيمثرهؿ قمغم ضمقاز أن يٙمقن ُمـ احلرير واًم

 ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب.
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   ُم٤مٟمع ُمـ ووع اًمٓمٞم٥م قمغم اعمّمحػ سمٓمري٘م٦م ٓ شم١مصمر قمغم أوراىمف، أو ووٕمف قمغم ٓ

 يمٞمًف وطم٘مٞمٌتف اًمتل حيٗمظ ومٞمٝم٤م.

 اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م قمغم قمدم ُمس اعمّمحػ قمغم همػم ـمٝم٤مرة، وهذا 

وأيمثر اعمٕم٤مسيـ يم٤مًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم  ىمقل ؿمٞمخ اإلؾمالم وشمٚمٛمٞمذه

 وإًم٤ٌمين وهمػمهؿ .

  ،ومٛمٜمع  واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ضمقاز شم٘مٚمٞم٥م أوراق اعمّمحػ سمٕمقد وٟمحقه ًمٖمػم اعمتٓمٝمر

وسمٕمض ُمٜمف اعم٤مًمٙمٞم٦م وأيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م، وأضم٤مزه ُمٕمٔمؿ احلٜمٗمٞم٦م 

 واحلٜم٤مسمٚم٦م.اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

 وم٤مجلٛمٝمقر قمغم اعمٜمع  ٌف سم٤مًمُٙمؿ وُمـ وراء طم٤مئؾ يم٤مًم٘مٗم٤مزات:تٚمٗمقا ذم شم٘مٚمٞمويمذًمؽ اظم

، وأضم٤مزه سمٕمض يمثر احلٜمٗمٞم٦م ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦مُمٜمف: وهؿ اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م وأ

 احلٜمٗمٞم٦م وأيمثر احلٜم٤مسمٚم٦م، وهق ُم٤م أومتك سمف اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز، ًمٙمـ ىم٤مل : قمٜمد احل٤مضم٦م.

  وق: وم٠مضم٤مز ذًمؽ طم٤مئؾ يمح٘مٞم٦ٌم وصٜمدويمذًمؽ اظمتٚمٗمقا ذم ْحؾ اعمّمحػ ُمـ وراء

، وُمٜمع ُمٜمف اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم رواي٦م، واظمت٤مر ؿمٞمخ احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م

 ويمذًمؽ اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم وقمٚمٞمف ومتقى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م. ،اإلؾمالم اجلقاز

  اظمتٚمٗمقا ذم ُمس اًمٙمرد اًمذي يقوع قمٚمٞمف اعمّمحػ إذا يم٤من قمٚمٞمف اعمّمحػ ًمٖمػم

 .ومحرُمف اعم٤مًمٙمٞم٦م وأيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م وأضم٤مزه احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ٝمر:اعمتٓم

 اًمذي ُمس ؿم٤مؿم٦م اجلقال إذا ومتح٧م قمغم اعمّمحػ مم٤م اظمتٚمػ ومٞمف اعمٕم٤مسون ، و

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اجلقال، ُم٤ًمئٚمف  _ذم رؾم٤مًمتف ظمٚمص إًمٞمف اًمديمتقر ومٝمد اًمٞمحٞمك
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أن ُمس ؿم٤مؿم٦م اجلقال أصمٜم٤مء شمّمٗمح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٕمتؼم ُم٤ًًم ًمٚمٛمّمحػ   _اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ومٚمف احلٙمؿ ذاشمف ُمـ طمٞم٨م اؿمؽماط اًمٓمٝم٤مرة قمغم رأي مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ.

ىم٤مل: )وم٢من ىمٞمؾ : يمٞمػ شمٕمتؼم ُمس اًمِم٤مؿم٦م ُم٤ًًم ًمٚمٛمّمحػ واًمِم٤مؿم٦م همالف ُمـ 

 .زضم٤مج أو سمالؾمتٞمؽ وم٠مٟم٧م ٓ متس احلروف ؟

، وٓ يٛمٙمـ شمّمقر ُمًف رف اعمٙمتقب إًمٙمؽموٟمٞم٤مً وم٠مىمقل: أوًٓ: هذا هق اعمس ًمٚمح

 ؽ.سم٠مىمرب ُمـ ذًم

صم٤مٟمٞم٤ًم: ًمق اقمتؼمٟم٤م اعمس احل٘مٞم٘مل ومام و٤مسمٓمف؟ إذ ٟمحـ ىمد ٓ ٟمًتٓمٞمع آًمتزام سمف ذم 

اعمّمحػ اًمقرىمل: وًمذا يٕمتؼم ُمس ُم٤م سملم إؾمٓمر ُم٤ًًم ًمٚمٛمّمحػ وهق مل يٛمس 

٤موم٦م ومٝمؾ ٟم٘مقل: إن ذات احلروف، يمام إن اًمقرق ًمق يم٤من ُمٖمٚمٗم٤ًم سمامدة سمالؾمتٞمٙمٞم٦م ؿمٗم

 ُمًف ًمٞمس ُم٤ًًم ًمٚمٛمّمحػ؟(
(1)

 . 

 :اقساحات وأفؽار مستحسـة من أجل ادحافظة عذ ادصحف من آبتذال

 وراق اًمتل ظم٤مص٦م ًمأل ّمٜمع صٜم٤مديؼء ُمّمٜمع ظم٤مص، ًماًمٖمٞمقريـ سم٢مٟمِم٤م أطمد أن ي٘مقم

، ُمـ اعمقاصٗم٤مت اًمتل شمٚمٞمؼ سم٤معمّمحػ، سمحٞم٨م شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م حتتقي قمغم آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م

ؾمٝمٚم٦م آؾمتٕمامل وخمتٚمٗم٦م ووشمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م ، ومج٤مل اًمِمٙمؾطمٞم٨م آرشمٗم٤مع 

 صٜم٤مديؼيمذًمؽ همػمه٤م، وإطمج٤مم، وحتٗمظ شمٚمؽ آوراق ُمـ أن يٚم٘مك ُمٕمٝم٤م 

 أظمرى ظم٤مص٦م سم٤مٕوراق اعمحؽمُم٦م.وطم٤موي٤مت 

                                                 

 .11اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص (1)
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   يمؾ ُمديٜم٦م أو ُمٜمٓم٘م٦م ُمٙمت٦ٌم أو ُمّمٜمعوُمـ إومٙم٤مر اًمٓمٞم٦ٌم اعمًتحًٜم٦م أن يٙمقن ذم 

إلقم٤مدة دمٚمٞمد اعمّم٤مطمػ اًمتل وىمع ضمٚمده٤م، أو اًمتل حتت٤مج إمم إصالح، ويمذًمؽ 

 شمٜمٔمٞمٗمٝم٤م ودمديده٤م .

   وأيْم٤م ُمـ إومٙم٤مر اعمًتحًٜم٦م أن يٙمقن ذم يمؾ سمٚمد ضمٝم٦م ي١مشمك هل٤م سم٤معمّم٤مطمػ

وراق اعمحؽمُم٦م ًمٞم٘مقُمقا سمحرىمٝم٤م أو اًمتل ٓ يٛمٙمـ إصالطمٝم٤م، ويمذًمؽ إ اًمت٤مًمٗم٦م

ن قمرو٦م ًمالُمتٝم٤من، وإومْمؾ أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ دومٜمٝم٤م ذم أُم٤ميمـ سمٕمٞمدة، ومال شمٙمق

سم٦م وزارة إوىم٤مف أو حت٧م إذاومٝم٤م، ويٕمٚمـ ًمٚمٜم٤مس قمـ هذه اجلٝم٦م حت٧م رىم٤م

 وُمٙم٤مَّن٤م.

  ُمـ اًم٘مامش ظم٤مص٦م  ٤مأن ختّمص وزارة إوىم٤مف ىمٓمٕمأيْم٤م: وُمـ آىمؽماطم٤مت

 ًمٚمٛمّمحػ شمّمٚمح ًمف وٓ شم١مصمر قمٚمٞمف، وشمٕمٓمك ًمٚم٘م٤مئٛملم قمغم شمٜمٔمٞمػ اعم٤ًمضمد سمدًٓ 

إظمرى، واًمتل ىمد ٓ امهلؿ ًمٚم٘مٓمع اًمتل شمًتخدم ذم شمٜمٔمٞمػ إؿمٞم٤مء ُمـ اؾمتٕم

ورائح٦م سم٥ًٌم اؾمتٕمامٓهت٤م اعمتٕمددة،  سمؾ ىمد شمؽمك أصمراً  ضمٞمداً شمٜمٔمػ اعمّمحػ 

 ُمقاد ظم٤مص٦م سمف.ىمٓمع وويمذًمؽ ذم اعمٜم٤مزل يٜمٌٖمل أن شمًتٕمٛمؾ ًمف 

  ؾمٞمام _ويمذًمؽ ًمق ُيؽمع أطمد اعمًٚمٛملم  ُم٤مدة شمٜمٔمػ أوراق اعمّمحػ سمًٝمقًم٦م ٓ

 وشمٕمٞمد سمري٘مف وٟمٔم٤مومتف دون أن شم١مصمر قمٚمٞمف. _أـمراومف ُمـ اًمًقاد 

  أو اًمزضم٤مج ؽ ٞمأهمٓمٞم٦م ُمـ اًمٌالؾمتذم اعم٤ًمضمد اعمّم٤مطمػ طمٌذا أن شمقوع قمغم رومقف

أو همػم ذًمؽ مم٤م يٜم٤مؾم٥م احل٤مل:  عمٜمع اًمٖم٤ٌمر ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م،  ًم٘مامشاأو 
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هذه اًمٓمري٘م٦م أيمثر  ويمذًمؽ حلامي٦م اعمّم٤مطمػ ُمـ وىمقع اًمذسم٤مب واحلنمات، وشمّمٚمح

 ًمٚمٛم٤ًمضمد ذم إُم٤ميمـ اعمٙمِمقوم٦م وقمغم ـمرق اًمًٗمر.

  ًقمغم ؿمٙمؾ ظم٤مص٤م حلرق أوراق اعمّم٤مطمػ،  طمٌذا أن يّمٜمع أطمد اعمًٚمٛملم ضمٝم٤مزا

ويٙمقن ؾمٝمؾ صٜمدوق ُمٖمٚمؼ سمحٞم٨م ٓ شمتٓم٤مير إوراق اعمحروىم٦م أو اًمرُم٤مد، 

اعمٜم٤مزل ويٛمٙمـ اؾمتٕمامًمف ذم وًمٞمس ومٞمف ظمٓمقرة وسم٠مطمج٤مم خمتٚمٗم٦م،  آؾمتٕمامل

صمؿ دمٛمع سملم ومؽمة وأظمرى  واجل٤مُمٕم٤مت واعمدارس، سمحٞم٨م شمّمٌح إوراق رُم٤مداً 

ت٤مزم ٓ وشمدومـ، ومٞمٙمقن احلرق ُم٤ٌمذة سمٛمجرد وضمقد شمٚمؽ اًمقرىم٦م أو إوراق وسم٤مًم

 شمؽمايمؿ يمٛمٞم٤مت يمٌػمة ُمٜمٝم٤م ىمد شمتٕمرض ًمإله٤مٟم٦م واًمقىمقع ذم إرض.

ًم٦م ، ويٙمقن ًمف أضمر قمٔمٞمؿ ومٝمذه ُمٜم٤مداة عمـ ًمديف ىمدرة قمغم آظمؽماع ًمّمٜمع شمٚمؽ أ

، دون أن شمتٕمرض ًمإله٤مٟم٦مذم صٞم٤مٟم٦م أوراق اعمّم٤مطمػ اعمٛمزىم٦م  إذا أصٌح ؾم٤ٌٌمً 

مجع إوراق اعمحؽمُم٦م ُمـ  _قمغم وضمف اخلّمقص ذم اعمدارس_اًمٜم٤مس  ويًٝمؾ قمغم 

و دومٜمٝم٤م، ويمؿ ذم ذًمؽ  ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة ، ُمع ُم٤م حيّمؾ اًمٓمالب وطمرىمٝم٤م ذم أُم٤ميمـ سمٕمٞمدة أ

 أظمٓم٤مء.وإمه٤مل وُمـ شم٘مّمػم 

   ؾمٞمام _أو اعمّم٤مطمػ حػ ظم٤مص٦م ًمٚمٛمّمٓ ُم٤مٟمع أن يتخذ اًمِمخص ذم سمٞمتف همروم٦م ٓ

  أو ،اًمٙمٗم٤مر أو اجلٝمٚم٦م ُمـ ىمٌؾ إـمٗم٤مل واخلدم ٤مطمػ إذا همٚم٥م قمغم فمٜمف اُمتٝم٤من اعمّم

قمـ اعمٚمٝمٞم٤مت واإلزقم٤مج:  ًم٘مراءة اًم٘مرآن واًمتٜمٗمؾ واًمذيمر،  وهيتؿ  سمٕمٞمداً  ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  ُمٙم٤مٟم٤مً 

 هب٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٜمٔم٤موم٦م واًمؽمشمٞم٥م واًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌم.
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  يقوع ومٞمف اعمّمحػأو اجلٚمد أو احلرير اًمٗم٤مظمر يمٞمس ُمـ اًم٘مامش ُمـ اخت٤مذ  ٓ ُم٤مٟمع ،

، وشمٓمٞمؾ ومؽمة اعمّمحػ اًمٖم٤ٌمر وأيدي إـمٗم٤مل واحلنمات وهمػم ذًمؽقمـ ٛمٜمع ٞمًم

 اعمّمحػ.سم٘م٤مء 

  واًمٗمّمقل اًمدراؾمٞم٦م ذم اعمٜم٤مزل ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ووع رف ُمرشمٗمع ذم سمٕمض اًمٖمرف

ذم أُم٤ميمـ ٓ   ُيِمك ُمـ ووٕمفذا يم٤من واًمدوائر احلٙمقُمٞم٦م ًمٚمٛمّمحػ أو اعمّم٤مطمػ إ

 شمٚمٞمؼ سمف.
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 7 ............................... اعمٓمٚم٥م إول: أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اطمؽمام اعمّمحػ وشمٕمٔمٞمٛمف.

 8 .............................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أىمقال اًمٕمٚمامء ذم يمٗمر ُمـ اؾمتخػ سم٤معمّمحػ.

 11.................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: صقر  اإلؾم٤مءة امم اعمّمحػ يمثػمة ٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤م.

 11................................ اعمّمحػ قمغم درضم٤مت.اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: إؾم٤مءة إدب  ُمع 
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 88.......................................... اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع: ٓ يٙمت٥م اًم٘مرآن قمغم اجلدران.
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 89...................................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ: يمت٤مسمتف قمغم أًمقاح شمٕمٚمؼ ذم اعمج٤مًمس.

 91............................... اًمٓمٞمقر. اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع: يمت٤مسم٦م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم أؿمٙم٤مل

 91............................................ اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ: طمٙمؿ سمٞمع وذاء اعمّمحػ.

 94................................... اعمٓمٚم٥م احل٤مدي قمنم: رهـ اعمّمحػ قمٜمد أهؾ اًمذُم٦م.

 91.................................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمنم: اًمًٗمر سم٤معمّمحػ إمم أرض اًمٕمدو.

 91................................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م قمنم: سمٞمع اعمّمحػ ًمٚمٙم٤مومر أو إهداؤه.

 117 ...................... اعمٓمٚم٥م اًمراسمع قمنم: وضمقب إقم٤مرة اعمّمحػ عمـ أراد أن ي٘مرأ ومٞمف.

 118 .............................................. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس قمنم: وىمػ  اعمّمحػ.

 111 .......................................... اعمٌح٨م اخل٤مُمس: أطمٙم٤مم ُمس اعمّمحػ وْحٚمف.

 111 ......... اعمٓمٚم٥م إول:  ٓ ُيٛمس اعمّمحػ إٓ قمغم ـمٝم٤مرة ُمـ احلدث إيمؼم وإصٖمر.

 111 ............ اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: هؾ جيقز شم٘مٚمٞم٥م أوراق اعمّمحػ سمٕمقد وٟمحقه ًمٖمػم اعمتٓمٝمر؟.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: شم٘مٚمٞم٥م همػم اعمتٓمٝمر أوراق اعمّمحػ سمُٙمّٛمف أو همػمه ُمـ أضمزاء اًمثٞم٤مب اًمتل هق 

 117 ............................................................................. ٓسمًٝم٤م.

 111 ............................ اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:  ُمس اعمّمحػ سمٖمػم اًمٞمد ُمـ أقمْم٤مء اجلًؿ.

 111 .............. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: ُمس ؿم٤مؿم٦م اجلقال ذم طم٤مًم٦م اًمتِمٖمٞمؾ قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: طمٙمؿ ُمس اًمنميط أو اًم٘مرص اعمِمتٛمؾ قمغم اًم٘مرآن،وُمس ضمٝم٤مز اجلقال ذم 

 111 .................................................. طم٤مًم٦م قمدم ومتحف قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
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 111 .............................................. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع: ُمس اعمتٞمٛمؿ ًمٚمٛمّمحػ.

 117 ...اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ: ُمـ يم٤من ُمريْم٤م  سمًٚمس اًمٌقل: هؾ ي٘مرأ ن اعمّمحػ قمغم همػم ـمٝم٤مرة؟.

 118 ......... اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع: ُمـ يم٤من سمف ؾمٚمس اًمريح: هؾ شمٚمزُمف اًمٓمٝم٤مرة ًم٘مراءة اعمّمحػ؟.

 119 ..................................... اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ: اعمريض اًمذي قمغم ضمًده ٟمج٤مؾم٦م.

 111 ................. اعمٓمٚم٥م احل٤مدي  قمنم: هؾ يٛمس اًمّمٌل اعمٛمٞمز  اعمّمحػ سمٖمػم ـمٝم٤مرة؟.

 111 ....... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمنم: متٙملم اًمّمٖمػم همػم اعمٛمٞمز واعمجٜمقن ُمـ ُمس اعمّمحػ وْحٚمف.

 111 .............. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م قمنم: هؾ جيقز ْحؾ اعمّمحػ سمح٤مئؾ يمح٘مٞم٦ٌم أو صٜمدوق.

 141 ....................... اعمٓمٚم٥م اًمراسمع قمنم: ُمس اًمٙمرد اًمذي قمٚمٞمف اعمّمحػ أو ْحٚمف.

 144 ..... اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس قمنم: طمٙمؿ يمت٤مسم٦م همػم اعمتٓمٝمر ًمٚم٘مرآن قمغم ورىم٦م أو ؾمٌقرة أو ًمقطم٦م.

 141 ............................................ اعمٌح٨م  اًم٤ًمدس: آداب اًم٘مراءة ذم اعمّمحػ.

 147 ............................................... اعمٓمٚم٥م إول:  أن ي٘مرأ ومٞمف وٓ هيجره.

 111 ................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب حم٦ٌم اهلل واهلداي٦م ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

 114 ....................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: طمٙمؿ ووع اعمّمحػ ذم اًمٌٞم٧م سمدون ىمراءة ومٞمف.

 111 .................................... اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: ٓ جيقز أظمذ اعمّمحػ ُمـ اعمًجد.

 111 ................................... اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: طمٙمؿ إقم٤مرة اعمّمحػ ُمـ اعمًجد.

 117 ......... اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: ٓ جيقز حتجػم اعمّمحػ وختّمٞمّمف ًمِمخص ي٘مرأ ومٞمف وطمده.

 118 ........................ اًم٘مراءة سم٤معمّمحػ دون إذن ُم٤مًمٙمف؟.اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع:  هؾ جيقز 
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 119 ............................................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ: قمدم شمٜم٤موًمف سم٤مًمٞمد اًمٞمنى.

 119 .................................. اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع :ٓ ي٘مرأ ُمـ اعمّمحػ وهق ُمْمٓمجع.

 111 ............ اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ: ٓ يٜمِمٖمؾ قمـ اعمّمحػ أصمٜم٤مء ىمراءشمف طمتك يٗمرغ ُمـ اًم٘مراءة.

 114 ...................................... اعمٓمٚم٥م احل٤مدي قمنم: ٓ يؽمك اعمّمحػ ُمٜمِمقرا.

 111 .......................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمنم: ىمٚم٥م اعمّمحػ قمغم إرض وهق ُمٜمِمقر.

 111 .......... قمٜمد شم٘مٚمٞم٥م أوراق اعمّمحػ.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م قمنم: طمٙمؿ سمّؾ اإلصٌع سم٤مًمٌّم٤مق 

 118 ........................................ اعمٓمٚم٥م اًمراسمع قمنم: ـمري٘م٦م اؾمت٘م٤ٌمل اعمّمحػ.

 119 ............................... اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس قمنم: ُمًؽ اعمّمحػ ُمـ أطمد ضم٤مٟمٌٞمف.

 119 ................................. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس قمنم: يمٞمٗمٞم٦م شم٘مٚمٞم٥م أوراق اعمّمحػ.

 119 ................. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع قمنم: همًؾ اًمٞمد ىمٌؾ ىمراءة اعمّمحػ إذا يم٤مٟم٧م ُمتًخ٦م.

 171 .................................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ قمنم: ٓ يٜمٔمػ أؾمٜم٤مٟمف أو يٕم٨ٌم سم٠مٟمٗمف.

 171 ................................ اًمٌّمؼ.اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع قمنم: اًمٌٕمد قمـ اعمّمحػ أصمٜم٤مء 

 171 .................................. اعمٓمٚم٥م اًمٕمنمون: ٓ ي٘مؾ أدسمف وهق حيٛمؾ اعمّمحػ.

 171 ............. اعمٓمٚم٥م احل٤مدي اًمٕمنمون: ٓ يٛمًؽ ؿمٞمئ٤م سمٞمده إذا يم٤من ُمتٜم٤موٓ ًمٚمٛمّمحػ.

 171 ..................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين واًمٕمنمون: ٓ ي٘مرأ ُمـ اعمّمحػ وهق قم٤مري اجلًد.

 171 ......... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون: إدب ذم إقم٤مدة اعمّمحػ إمم ُمٙم٤مٟمف سملم اعمّم٤مطمػ.
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اعمٓمٚم٥م اًمراسمع واًمٕمنمون: إذا ووع اعمّمحػ قمغم اًمٓم٤موًم٦م: ومٚمٞمْمٕمف هبدوء ٓ أن يْمٕمف سمجٗم٤مء 

 174 .............................................................................. وؿمدة.

 171 ........ اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس واًمٕمنمون: ٓ يدومع اعمّمحػ قمغم اًمٓم٤موًم٦م ًمٞمقصٚمف إمم ص٤مطمٌف.

 171 ................... اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع: أومٕم٤مل شمٜم٤مذم إدب اًمقاضم٥م أو اعمًتح٥م ُمع اعمّمحػ.

 178 ............................................. اعمٓمٚم٥م إول: ُمد اًمرضمٚملم إمم اعمّمحػ.

 181 .................................................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اؾمتدسم٤مر اعمّمحػ.

 181 ..................................................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ختٓمل اعمّمحػ.

 184 ................................................ اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: آشمٙم٤مء قمغم اعمّمحػ.

 181 .................................................... اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: شمقؾمد اعمّمحػ.

 187 ...............................................اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس:  ٓ يرُمٞمف قمٜمد اعمٜم٤موًم٦م.

 188 ................................................ اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع: ضمٕمؾ اعمّمحػ ؾمؽمة.

 189 ........................................ اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ: ٓ جيٕمٚمف يتدمم سمٞمده وهق يٛمٌم.

 191 .................... اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع: ٓ يِمػم سمف إمم رء، أو حيريمف أصمٜم٤مء حم٤مدصمتف ُمع همػمه.

 191 .............................. اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ: ووٕمف حت٧م اإلسمط قمٜمد اًمًجقد ًمٚمتالوة.

 191 ....... اعمٓمٚم٥م: احل٤مدي قمنم :ٓ جيٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمٙمتقسم٤ًم ومٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن حمٗمٔم٦م أو طم٘مٞم٦ٌم.

 191 .............................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمنم:ٓ يًتٕمٛمؾ اعمّمحػ حلٗمظ إوراق.

 191 ........... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م قمنم: ٓ جيٕمؾ ورىم٦م ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًم٘مرآن قمالُم٦م سملم إوراق.
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 194 ...................................... يْمع ؿمٞمئ٤م قمغم اعمّمحػ.اعمٓمٚم٥م اًمراسمع قمنم: ٓ 

 191 ................................................ اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس قمنم:ٓ يث٘مؾ سمف ؿمٞمئ٤م.

 191 ................ اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس قمنم: ٓ جيٕمؾ اعمّمحػ ُمتٙم٠م ًمٚمقرىم٦م اًمتل يٙمت٥م ومٞمٝم٤م.

 197 ..................................... اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع قمنم: ٓ جيقز اًمؽموح  سم٤معمّمحػ.

 197 ................................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ قمنم: ٓ يًتٕمٛمٚمف ذم ومتح زر اًمٙمٝمرسم٤مء.

 198 .............................................. اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع قمنم: ٓ حيؽ سمف ضمًده.

 198 ................................................... اعمٓمٚم٥م اًمٕمنمون: ىمٓمع أضمزاء ُمٜمف.

 199 ......................... اعمٓمٚم٥م احل٤مدي واًمٕمنمون: اًميب قمغم اعمّمحػ سم٤مٕص٤مسمع.

 111 ...................................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين واًمٕمنمون: طمرق اعمّمحػ ودومٜمف.

 111 .......................................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون: متزيؼ اعمّمحػ.

اعمٓمٚم٥م اًمراسمع واًمٕمنمون: اًمرىمٞم٦م اعمٙمتقسم٦م إذا ووٕم٧م سم٤معم٤مء: ومال يّم٥م ُم٤مؤه٤م ذم إُم٤ميمـ 

 118 ............................................................................. اًم٘مذرة.

اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس واًمٕمنمون: إوراق اًمت٤مًمٗم٦م ُمـ اعمّمحػ شمقوع ذم أُم٤ميمـ ٓئ٘م٦م ىمٌؾ دومٜمٝم٤م أو 

 111 ............................................................................. طمرىمٝم٤م.

 114 ................................................. اعمٌح٨م اًمث٤مُمـ: سمدع اًمٜم٤مس ذم اعمّمحػ.

 111 ........................................... اعمٓمٚم٥م إول: ومتح اعمّمحػ ٕضمؾ اًمٗم٠مل.

 117 .............................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ووع اعمّمحػ أو اعمّم٤مطمػ قمٜمد اًم٘مٌقر.
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 118 ...................................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ووع اعمّمحػ قمغم سمٓمـ اعمٞم٧م.

 119 .................... اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: ووع اعمّمحػ ذم اًمٌٞم٧م يمحرز ُم٤مٟمع ُمـ إُمراض.

 111 .................................. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: ووع اعمّمحػ ذم اًمًٞم٤مرة ًمٚمتؼمك.

 111 ........................... اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: ووٕمف قمٜمد اًمٓمٗمؾ سم٘مّمد ْح٤ميتف ُمـ اجلـ.

 111 .................................................. اعمٓمٚم٥م  اًم٤ًمسمع: احلٚمػ سم٤معمّمحػ.

 114 ................................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ: ووع اًمٞمد قمغم اعمّمحػ أصمٜم٤مء احلٚمػ.

 111 ............................. اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع: ىمقل سمٕمض اًمٜم٤مس: وضمٝمف يم٠مٟمف ُمّمحػ!.

 111 ............................................... اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ: شمّمٖمػم يمٚمٛم٦م ُمّمحػ.

اعمٓمٚم٥م احل٤مدي قمنم: ٓ يٚمٞمؼ أصمٜم٤مء اًمٙمالم أن يٕمٓمػ اعمّمحػ قمغم إؿمٞم٤مء اعمًتٝمجٜم٦م  وٓ ُم٤م 

 117 ................................................................. ٓ يٜم٤مؾم٥م ذيمره ُمٕمف.

اعمٌح٨م اًمت٤مؾمع: وضمقب صٞم٤مٟم٦م اعمّمحػ  ُمـ اًمٕم٨ٌم، وطمٙمؿ ُمـ هت٤مون ذم ذًمؽ، وطمٙمؿ اإلٟمٙم٤مر 

 118 .................................................................................. قمٚمٞمف.

 119 ................................ اعمٓمٚم٥م إول:  ٓ يٙمقن اعمًٚمؿ ؾم٤ٌٌم إله٤مٟم٦م اعمّمحػ.

 111 .................................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:  واضم٥م ُمـ رأى إؾم٤مءة دم٤مه اعمّمحػ.

 111 ............................. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ظمٓمر شمرك اعمّمحػ ُمٚم٘مك ذم اًم٘م٤مذورات.

 119 .............................. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: إذا أص٤مسم٧م اعمّمحػ ٟمج٤مؾم٦م ُم٤مذا يٗمٕمؾ؟.

 141 ................ اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: اعم٤ًمرقم٦م ذم اؾمتٜم٘م٤مذ اعمّمحػ وصٞم٤مٟمتف وقمدم اًمت٠مظمػم.
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 141 ................................... اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ أؾم٤مء ًمٚمٛمّمحػ.

 148 ...................... اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع: احلرص قمغم اًمٌٕمد قمـ اعمتِم٤مهب٤مت و اعمٙمروه٤مت.

 111 .................................................................................. اخل٤ممت٦م

 119 ............ اىمؽماطم٤مت وأومٙم٤مر ُمًتحًٜم٦م ُمـ أضمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمّمحػ ُمـ آسمتذال:

 


